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ΡΒΦΒΑΊΤΙΟ 

ἘΠΙΤΙΟΝΙΒΚ ΒΕΟΟΌΝ ὃ 4. 

(ὉΡΙΟΌΜ ἈΠΔΠ8815 ἄπο βιιηὐ φΘΠΘΥα, αΟ 1 δα 1115 

ΟΡουδηθηῦ 

Α. Μαίίοδμιβ οϑ7, οατὴ οαϊθίΐοηθ ΗἩ. Βίθρῃϑθηὶ Ρῥυ]Ὸ 

ἃ. 1561 οΟἸ]αύτ5 Δ Η]ΘτΟΠΥ ΠΟ Ατηδύϊο, οα} 18 ΘΟ] Δ ] ΟΠ ΘΠ 

δαϊαῖυ 4. Β. Ο1Π15 “φολθογοἶοε ἠϊδίογίφψιιθ5, σόοφγαρἠίφιιθ8, 
»λιιοϊοφίφιιος οἐ ον έψιιοα, αὐϑὸ οιρρίδηιθηέ απ ναγταηέθ5 
αἰδγὰ ρειδίϊόθ5 512" ἴος ἐθωΐέο5 α᾽ Πόγοάοίο, Τἠμογψάϊαορ, Χόηο- 
»ήδοη, οἱ ατοΐγ 85 οἰαδοίφι65, ν0]. 1, ῬΑΥΒ. 1821, Ρ. 125-298, 

ΘΟΘΙΘΘΏῚ διιύθηη Δοοαγα 15. ΠΟῚ ἀθβο 510. 

Β. Ῥανίβίπιιβ ΒΙ Β]Οἴ]ΠΙθοεο ΠΟΤ ίουΙε τό41, οἰ ΟΟ]- 

ὈΘΡΠΠῸΒ 1203, θ᾽ ῃΠ 46 ΥΘΡΊ5 2535). (ἸΠ͵ΘΙΙΟΥῚ ΠΌΠΊΘΤῸ 8α06- 

ΤΊΟΥΙΒ. 858 41 ν]Β Ομ ΘΠ] 1] σα (6), Οἰιαγύϑοθαϑ, [0]. 1, 8---94, Ὁ, 

Απδθδβίη ; 95, 8--228, ἃ, ΟὙΓΟΡΕΘα]8πῚ ΘΧ ἢ] 65, οἱ 50}- 

Βουϊρύμτη : Μιχαῆλος ᾿Αποστόλιος Βυζάντιος μετὰ τὴν τῆς 

ἑαυτοῦ πρίδος ἅλωσιν πενίᾳ συζῶν καὶ τόδε τὸ βιβλίον μισθῷ 

ἐν Ἀρήτη ἐξέγραψεν. Ῥ]ατη8 ΘΧ 60 ρούϊία ἴῃ ΠΙΔΡΡῚ ΠΡ 

αὐγ] αβα 16 ΘαΠΠ]Ο0}15 ἃ. 1561 οὐ 1581 ροβαθτεῦ ΓΙ. Θἰθρ!δη8, 

8]1ὰ δχοθυρβοιταῦ ΓϑΥΟ ΘΓ5. ἴῃ ΑΠΑΌδβ5. ᾿π θυ ργθίβ 0} 6 

(ἈΠΠ|οὼ Ῥατ 8. 1778, ᾿ηὔθρταπὶ οοηθα]ογαῦ Οἀδ1}1π8 (ἢ υγ65 

οοἸηρίδίος ὁ Χόποροη νοὶ. 7, Ρ. τ91----29ο, Θ᾽ ̓ Β4Θ 4116 
5001 14 Θαϊάογαῦ 1014. Ρ. 291 86ηΠᾳ. (ΟΠ δύο θαὶ πλα]ΐο 

ΘΟσαΤΘ ϊογθ αὶ ΘρῸ Θχμΐθαΐ, ἃὉ ΕἾ. άποτο ϑδάθηιν 41]}- 
ϑϑηὐα απ 8] ὑθ 5 4 αἱ] βθααϊίαι ῬΑΥΊΒ1η1 Οὐ. οοη δούΐβιη. 

(ὐ. Ρδυβιπιιβ ὈΪΌΠΟΙΠΙΘοθ πη ρουϑύουϊθε τόφ4ο, οἰ 687, 

ἀθίμἀθ 2535, ΤΠ ΘΙ] ὈΓΆΠΒΘΘΙ5, βου ρῦαβ ἀβάπθ δα παδίθιηίο- 

ποηὶ [Ή. 4] ἱποΪΡἰὐ 1, 4: 11, τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Ελλή- 

ἃ 2 



ἷν ΡΕΒΦΕΑΤΊΙΟ. 

νων, τηϑητι ΘΔ] ΠΡΤΔΡἢΪ, ἢ η6 8118 ΠῸΠ ΠΉΪΠῈ5 δπηίϊαμπδ, 564 

Π]]ῦο τη ητι5 ἀΠΠσΘ ηὉ], 48 ΠῚ ΟἸ)᾽ δέ αῊλ νΟΘΔΤΉΙΒ, ΟἸΪ 5,3. 19 

'π 46 80 νοσδθι!ο ὁρῶ τηθάϊο νϑῦϑα ἰθγοϊα βαοοθβϑιῦ Θ] ΒΘ Τὴ 

ἑοἰαίϊ5Β. Ρυτηᾶ ἴῃ ἤπθ βιθβουρίαμῃ : ̓Ετελεώθη τὸ παρὸν 

βιβλίον, ἐν τῇ ιη΄ τοῦ ἰοὺ μηνὸς τοῦ (816) ἐνεστώσης τρίτης λ 

- ἐν, ς΄ ο΄κη ἔτει : 1. 6. ΒΒ! πάθη Μεοπέθίδ!οοη. Ῥϑίςορτ. Ρ. 68, 
Α.1). τι22.οϑ. Ἦμπῃο ΠΡτατη απὰπηὶ Ι4θπη Μοπίθ δ Ομ 1Π 

ἀϑατη Η ΠΟ Ϊ ΠΒΟΠΙ ᾿ΐα Θοπἑα] 5θθύ, αὖ ἴῃ θὰ ααδηη 116 οαϊ- 

ἐἰοηὶ Οχοη. ἃ. 1735 ῬΓΞΟΙβιῦ Ρ. ΧΧντ---χι, ΘΟ] !οη6. ΠΟ 

ΒΟΙᾺΠῚ ρου αι ΘΔ] 16 γ6] πηδχῖτηθ ποίβ Ὀ}ΠΠ18 5᾽ηΐ ΟΥΉΪΒΒ88; 

564 α185 Ρ᾽ ΠΤ Π]Π1Π} Γαΐου θα ἀἸβθηρα] ἀἴγθῦβαβ οουγθοΐο- 

ΤΌΤ, 4085 ΟΟὐθχ θχρουΐιβ ϑϑί, ΠΊΔΠΤ5Β ΠΌΠΟΠΔΤΙ ἀἰβορυ- 

πϑηύι, ΟΔ111π5 δαΐθιη {πᾶ ΜΙ ΟΠ ΘΕΔΙΘΟΠΙ ἸρΠΑΓΒ 1Π8{1- 

ἐπογαῦ σΟ]] αὐ οπ θη τι54π6 84 1100. 4, 2, 34. ΠΟΙ Τ]Δ 918 58018- 

[ϑοογθί, ΘΡῸ [1ΠὈ1Ὶ ΟἸΠΙ.Π, αὖ ν᾽ ἀθίαγ, Δ 16 ]5511η], ΠΟΥΆΤῚ 

δῦ δοουγα ββίτηδπι ΘΧἢ θαΪ ΘΟ]] δ οηθιη. ἴἰη αυἃ οὗ 8αρ- 

ΡΙοία βαηΐ εξ ἴῃ ῬΥΙΟΤΙΌτι5. ουαπῦ οτηΐββα οὗ ἃ ὈΥΪΠη:8 απἃ 

οοάθχ βουϊρύτβ θϑῦ ΠΊΔΠτ5 ΘΙ ΘΠ 8.10 1085 ἡἰβοποΐο 40 8η- 

ἴὰτη ἤοτὶ ρούαϊῦ ὑγπΠὶ 8} 18. Π|, δα ἀπ85 ΔΗ ΕἸ] ΟΓΒΒ, 

ὑθυ δ, ΤΘΟΘη [58] τηδ δῦ, σου οΌΙ 0 η68, ἀθηϊ 6 ΟΠ ΘΠΊΪΟΟ δά- 

ΒΙΡΙο ἀγοΠοῖο δ] απ οί!θϑ ἴῃ ᾿π66Π| γονοοδίδ 4πε6 δὴ Αρο- 

βίο! οοίαΐθ 1ζα ουδηπθγαηῦ τπὖ πη ΠΠὈΤῚΒ πὰ 6Χ ΠοΟ Θοαο6 

ἀπιοῦ!β αὖ οτηϊἐθυθηΐαν αὖ τη8]6 βαγοιγθηΐασ. Νδηι ααὶϊ 

ἔθσθ ροπάθί οχ ἴοο ΠἰὈγῸ αἰΐθι Ῥαγβίπιιβ Β.5 ααδδ ἰπΐου- 

8 Ηδφο υἱγαβαὰα ΠὈΤῚ 5] πο Ἰηἀαχοταῖ Ῥογβοπῦτῃ υξ δηποῖ. 84 1, 

5,15, ΒοΥΙθοταῖ : ““ Οεδοΐθγατη 1] ΟὈΙΘΙ τηοπθΌο οοάϊοθπι, απδῖὰ Β. πο- 

τηϊηδῖ Γι υοἤ γα, δα πάθπη δξβα ου]ὰ8 νϑυῖθο Ἰθοϊίίοπθβ ἴῃ ΗΟ πβοηΐ 

ΤΩΔ]ΟΥΤῚ δἀϊίοηθ αχβίδηϊ. (οἱ 4] ἔΔ 6116 σοπἀοΠΔΥ] ροΐεβέ ΕΥΤΟΥ, ΓΙ Γὰ 

ααοα ΘΟΙΠΠΪΒβὰβ δϑί οἴϊαπιὶ ἃ 1110, ααὶ αἴγατηααθ οοάϊσθτη Οου] 15 υβὰγ- 

Ῥανεγαΐ, βεά ἀδβοθρίιβ ΘΟΠΉΠΊΠΙ ὉΓΓΙΠΘ ΠΌΠΊΘΙΟ 2535 (6αϊ ἴδιηθῃ ἴῃ 

Β. δἀάϊξαβ δἸἴθυ εἰς : 25.35.3}, αἰγασηαὰθ ἀπυτῃ δυπάθιηηας ᾿ἰὈΓατη 6556 

Ρεγβιθεῖ Πδολθγοΐοβ, νο]. 1, Ὁ. 301: “76 ἀοἱβ νυ 416 665 ἄθιχ τηᾶ- 

ΠαΒΟΓΙ 5. Π᾽Θἢ ἔοηΐ 4α᾽ .ἢ, σΟΠΊΠῚ6. Οἢ ΡῬϑαΐξ ξ6 οοηνδίπουθ, [Ὁ ο 1, γθοΐο. 

Οη νν νοϊξζ ποΐγε τηδηαβοῦ Β, οοΐό ἀ᾽ ἀθογά 1203 (δίοῦβ 11] ἔξζαϊς ἀβ ἰὰ 

Ὀ10]. ΟΟ10.), δηβιϊίε, 2535; εἵ δηῆῃ, τόψφι. (Ἃεβ ἄβιιχ ἀβθυπίευβ π98, 

δάορίέβ βυισοαθββιγοιηθηΐ ρδΥ ἰὰ ὈΙθ]Π]οζδααα ἀὰ τοὶ, ἀέβιρ πεπΐ, σοτηπηθ 9 

γΟΙΈ, ἀπ 568] οἵ πηδπηθ τηϑημβουῖ.᾽ 



ΡΗΑΕΑΤΊΙΟ. Υ 

ἄσμη μαθϑὺ 5 πρι]ΑΓ68. ΒΟυ]ρύθταβ, ἀΠΠρΘη 8 ΘΧοῦ880. (Ὁ. 

͵ατὰ ρμαϊοίαούιπι) οϑὺ δου θοίουβ 6556 σομηπηθηΐδ, 411 νϑυθἃ 

ἴῃ Διο μθίυρο οπλῖβϑα δῦ ἰθοῦα α1ΠΠ 611 αὐοαπαημθ ΒΌΡΡ]6- 

θέ. ΟἸ]ΒΠ]041 οϑῦ απυοά 5, 4,9: Πάντες οἱ πολῖται καὶ 

οἱ πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς, ΡΙῸ 

ΥΘΙΡΙΒ καὶ οἱ πρόσχωροι ἴῃ (ὐ. ἴδ᾽Θ. Θνδηϊα 8. Βα ρροβιζατη ἴῃ 

Β. ὁμοῦ. ἘΠ φαοά ἰῃ Θοάθιῃ 7, 2, 15: ᾿Εἰώρα γὰρ οὔτε δια- 

βαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, ΡΓΟΡίθρΙ 

ΟΠ ΒΘῸ πὶ ἴῃ (ὐ. ΡεΪπηδ τηϑηῖι οὖ γθοθη  ββϑίτηδ ἀθλπ 5Ὲ00- 

ΡΙδίμμη τριήρεις, ΡΙῸ ἔχοντος 5 5υ1ΠὉπὐπτη ὄντος, 1] ἀΘΠΊατι8 

18: Κατέμαθεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ 

Σεύθη πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, Ρ1Ὸ τῷ “Σεύθη φυλάκων, αὖ 

ϑϑὺ ἴῃ ΟὉ. ρι.., Βρροβι πὶ τῷ Σεύθη ἕνεκα τῶν φυλάκων : οὐ 

44: Ἔκ τούτου ὁ μὲν δίδωσι τοὺς ἄνδρας ῬΙῸ ἐκ τούτου [ΟἸη1- 

50 Ο. ργ. μοι δίδωσι] τοὺς ἄνδρας" ἀθῃΐᾳαθ ἴθ. 4, το : ΓΑ ξιον 

οὖν [σοι καὶ μεγαλο οτηϊϑιῦ (Ὁ. ρΓ.] πρεπέστατα τιμῆσαι “Σεύ- 

θην, ἴῃ ἄξιον οὖν εὐπρεπέστατα τιμῆσαι “Σεύθην τηπίδίαῃι 

σΟΠπ͵θούασα, ΟΠ [6]ΙΟΙΟΥ 8 ΠῚ 5, 5.1: ᾿Εἰπορεύθησαν ὀκτὼ 

σταθμοὺς, αποά ἴῃ Οὐ. βου ρύμππι [1 06 718 ΡΙΌΡΘ δνϑη1 415 ὠκτοὺς 

γ6] ἀκτοὺς σταθμοὺς, ἴῃ τρεῖς σταθμούς: δι ό, 1, 40 ὃ ἜἊν- 

ταῦθα δὴ ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ ᾿Αγασίου ἀνεθορύβησαν, ατιοά ἴῃ 

Οὐ. βουρύμμη ὡσταῦθα δὴ, ἰῃ πρὸς ταῦτα δή. 864 τηυ]ίο τηᾶἃ- 

70Υ απ8η| δ] ΘΟδΡσ ΘΠ Ἃ325 ΘΟΙΓΘΟίΟΥΪΒ {Π1π8 ΘΟΠ]ΘΟΐ 188 

ΠῸΡῚ 88 οϑῦ οὖ δα νυἱῦδ τ] ᾺΟΓ πὶ ᾿πύθυἀἀτη ΟἸΠΪ ΤῊ 

ΘΠ θη δηήδ οὐ 84 ΔΙ], ΤΠ ΧΊΤη6 5 1ΠΠ1] οἱ Α. νυ δη!, 

βου ρύαταβ. δῦ ΘΟΠΠΙΤηΘΠ 485 δῦ ΘΧΡΙΙ Δ η485 : νϑ] αὐ] αποά 
(8. 25: Ηΐἵλοντο δὲ Δρακόντιον, Ϊη Α. ΒΟΙΙΡΓΌΤΩ εἷλον" οὕτως 

τὸ δε’ δρακόντιον, 4 ΟΠ]040 511 παίπαπη οβίθπάϊυ Ο., ααὶ 5ἷο: 

εἵλοντο δὲ δρακόν- 

τιον 

ἴῃ Ὠ]ΔΡΡΊΠΘ: 

γρ. οὕτως. 

απο γράφεται ρονεϊπηοὺ δα γϑύϑιιπι βθαπθηΐθηι. Εὖ αποά 

3, 2. 22: ᾿Επιστάμεθα γὰρ Μυσοὺς, οὺς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν 

βελτίους εἶναι, οἱ βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ οἱ- 

κοῦσιν, τι ΘΟά6πι Α. ἸΘρίν οἱ ἐν βασιλέως ἄκοντος τῆ βασι- 



Υἱ ΡΒΑΜΕΑΤΊΙΟ. 

λέως χώρᾳ, ἴδ 8 ΠῚ ΘῈ ΠῚ 56 Π0110 ΘΧ τηϑ ρὶπθ 1Π|αὲο βασι- 

λέως ἄκοντος, (ὐ. ΤΟᾶρΡ86. θὰ νϑῦθα ροῃϊξ ἴῃ ΤηΔΓΡῚΠΘ ΤΠ 

αἴγνθυβα, 51] 61] 16 7, 8, 15 οὗ 8115 Ιοοἱβ ΡΙ τ θ8. 

10. Οχοπίθηβίβ Βοα]θίδημβ ὈΪΠΌ]]Ιοὔθοθα Οδποηϊοίδπε ἢ. 

409, ὈΟΓΙΥΟΙΠτ8, ΒΘΟῸΪΠ 14 Υ6] 15. ἸΠΘΌΠΙΪΒ, ΘΟ ΠΘΠΒ ἴο]. 

4--:146, αἀἴνουβα 8ΔῸ τ6]Π]16 15. Τηδπτι βουὶρίδη) ΟὙΤΟΡ: 81, 

[0]. 197-247 Αμπδρδβίη, [0]. 248----ὸσοῦ ΗἸρΡΡΔΙ ΟΠ] ΟΌΠ, 
'ἰπ4θ 80 [0]. 2590 ΠΡσταπ 4θ τ θημπθβέυ. [5 οοάθχ 

ααῦχη 1η46 80 ΠΠὈγῸ Βθοῦη6ο [8 Δοσοάδύ δα 4] ΘΓ ΠῚ ΡΘΠΙῚΙΒ 
ΘΟαΪσαπ), 46 απὸ ἰηΐτα ἀἴοαπι, αὖ Ορυϊηπι5 50 ᾿πΐρϑυ 1108, 

ΡΘΙ ΠΌΤ ΠῚ ΡΥ ΘΧ ΘΟΠ ΓΑΤΙΟ ΒΙΤΉ]]Π1ΟΥ οϑῦ Ῥ ΟΣ, οὗ αὐ 

115. ἴῃ ΠΡΓῚ5. δὰ ρϑθοα Παρθῦ ρϑοῦ γα, ἴα ἴῃ ΡΓΪΠῚΟ 

501π8 ᾿πίθυ ἀπ Π} ὙΘΙΆΠῚ ΒΘΡΥΑΥΪΌ ΒΟΓΙΡΕΓΆΠ, γϑὶαῦ 1, 2, 9 

Σῶσις, οἱ 10. τ8: Ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης 

καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς---ἔφυγον, ἈὈΪ τορούϊ ΠΏ ΘΧ βθαπθηΐὶ- 

085 ἐκ ΡΙῸ ἐπὶ, φαϑηΐαϊηνβ βθηἐθη τ] ΡΟΥΘ ΓΘ Π5, θἐϊατη 

ἴῃ (Ὁ. ᾿ηΐα]10 σοΥγθοίου, ΡΥ ΪΟΥῚ βουρίατα ἴα ογαβα αὖ 51Π6 

Βοα] 6] 8 πὶ ΟΡρΘ οϑῦΐῖο γθϑυϊσαὶϊ πῸπ Ρούαϊββθέ. 00 Τ]ΔΊΟΓΘΒ 

ΤΏΪΠϊ ργαύϊεθ ἀοΘ ἀξ Βα ηΐ Υ]1ΤῸ {ΠΠπ|511 86 ΒΌΤΗΠΊΘ ΓΘΥΘΙΘΠΠῸ 

ΤΠ οΙηε (ἀαἰβίονο, 4] Δ ΌΤΘΙη ΠΟ Θχίριπιμη ΘΟα]ο5 1ΠΠ1π8 
Ἰηΐορηὶ αΠΠΡ ΘΠ ΓἸ551 16. οὔ ῬΘΥ {551 Π16 ΟΠ ΓΘ ΠΑΙ ΤηΔΡΉ8Π1- 
6416 6Χ 60 Β6ΠΟ]]ΟΓΠ,, “πὲ 4] 46 ΠῚ ΠΟῸῚ ΠΙΙη18 ἰΘνία [π66- 

416 νἱχ ἀϊρηδ ν᾽ ἀθγθηΐαν, ΘΟΡΙΔ ΠῚ ἀθβουῦ 66] ᾿ρ86 βαβοῖ- 
ΡΘΙ6 αϊρηδίιβ οί. Οαΐθυβ δα]θοϊς απὸ ΘρῸ αἰχὶ ΡΙΠΉ,, 

Θχοουρία οχ π]ΔΙΡΊΠΙθι5 ΑἸαΐπεθ ἴῃ θαάθπὶ ὈΪΠ οί Θοδ 

Βοα]οἼαηα βογναΐεθ, απο ΟἹ πὶ ἔπ Ῥ. ῬΙΠοῖ, μαθϑίααθ 

οΟἸ Πα ΟΠ 6 Οαγη ΠΠὈ1Ὸ 5111 }Ππηὸ φαϊάθηη Ῥατὶβῖπο Β., π66Ὸ 

[ἈΠΊ6 ΘΕῈ 1Π10 ἴῃ ΟἸΠΙ θ5 ΘΟΠρΊτΘπέθ, ᾿πϑο] πΐϑτη. 
τὸ. ΕοΠΘηβ18. οα ἢ οά. Ξύθρῃαπὶ βθουπάς δὉ «Φ08ΠΠη6 

Βαυγΐομπο ἴῃ πϑὰπὶ ΗΟ  Πβοπὶ οο] ]αὔαβ, σθίθυαπι 80 ΠοΟ 

δΟσΌΤ αὐ π5 Π0η ἀἰθβουϊρίαβ. 

Λὰ 1Ιάθιηῃ ΠΡΟΤῚ ΠῚ σΘῸΠῈΒ ΓΘίδυθ πα ϊΐ βηΐ ΡΥ ΠῚ 4 ΌΘΠῚ 

Ἐ.. αἰχὶ ΠΌτατη ὙΊΠΟΘ ΠΕ] Παβύϊοὶ σατη «πηεῖπα ΙΒ] ΘΟ 

1,6] ἀθηβ᾽5. οο ]δίαμη. [θά αθη Χ., 80 Ὗ᾽ ΔΙοκθηδιῖο ἴῃ 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΡΪ, ἀθ 40 ἀϊοαπ ἰηΐτα ἴῃ Τὶ, ΔῸ ἰπϊέϊο ΔΙ αο 68 

τη θη ταύτη. [)θηΐ 6 τηδΓρΊΠη65, Μ. Ψπηξηεθ 80 ΨΠΠοΐ- 



ΓΟ  ΨΨΨΙΝ ὝΨ ΣΎ ΎΝ 

ΡΗΑΔΕΑΤΙΟ. ΥἹ] 

8000 οὑτη Υ οἰ βίκίο δομπηηπηϊοδύθθ, αἱ βου ρύαβ οὺ ἰηΐθι- 
ΠῚ] ΠΠΠΊΘΙΒ 1. 2. 4. 4. 6. ἀϊδυϊηοίαβ ναυϊθίαίθϑ 1116 ϑάϊαϊ 

γ0]. 6, Ρ. 4ο1---418 ; Ν. ρα οηῖ5. ΘύΘΡδΔη1 βθοῦπηάθ ; Ο. 

ῬΓΪΟΥΒ. ΘΧΘΙΊΡΪΔΙ οατὰ γαυὶθίδυτι5, Οἰ᾿τ ΡΘηῸ8. (Δ ΠῚ, 

4] ἀΘβουρδιῦ νο0]. 7. ρδυῦ. 2. Ρ. τοᾷ; ὦ. 011 ἃρπα 4οδη- 
Π6 1 Βιοάξοιμη ἴῃ Απηοίδυ! 115 ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ΟροΙϑ. 

ΘυΟΥ ΠῚ ΘΡῸ ΠΟΙ 0] ΠῚ Ν., ὉΡῚ σομβθηθχοῦ οατῃ Β.., 80 

ϑύθρμδηο, αὖ ἴῃ ρ80 αἰχὶ, ἀϑαγραῦο, δαῦ γϑύθυατη θα] 1ο- 

ΠῸΠῚ ΒΟΙρύιμ85 ΤΘίθυ θοῦ, ΟἹ 8], 864. θὐϊδη) οθίθιοβϑ, ἘΠῚ 

ΟΡΘΙδ6 ΡΥΘΟ] 1] ΠΟῚ νἱἀθυθίιν ροϑὺ ΠΠΌγῸ5 ΟΡΟ 05 δοσαταΐθ 

ΘΟἸ]αύοβ ΤΠ ΘΠ]ΟΓΑΙΊ. 

ΑἸ θυ α8. ΟΘΠΘΥΙΒ. ΘΟΘΙ665. ρΓροίοι ἢ). Βοα] θ᾽ απ] Ρ6 11- 

ὈΓΟΒ 2---7. αὖ ΑἸΧῚ Ρ81}10 δηΐθ, βαηΐύ 

᾿᾿ οὐ Ο. νεθοδῃϊ 1595 δῦ 1950, ΡΠΟΙ ΠΙΘΠΙ ΓΔ ΠΘΟΘΙΙΒ 

ἴοι απδιύδα Τ]8]ΟΥ]8, Δ]06᾽ ΟΠ ὈΥΟΙΠὰ8 [ὈΤΠ86 [ΘΠ] 

αυδγύδθ, αὔθυηαθ 8. 1797. δι βίοα. Δ]αΐαβ, θα 6. ἀπ 65- 

Βθηΐ, ἃ (1110 ὁΟ]]80] οὖ ἀθβουρῦ νο]. 7, ραυῦῦ. 2, Ρ. γ8 οὐ 

74, Ῥοβίθα ὈΠΌΠοῦΠθοο Ῥοηυ Ποῖ γθϑυϊαι!. Ηοϑ 6ρῸ, ἰδη- 

4υ8πΠ| ο᾽ βάθη ΘΟ ]Ο18. ΔΡΟΡΤΆΡΠ δ, αἸββθης]θηῦθα ὑδηΐατη 

αἸΒΌΙΩΧΊ, ἴῃ οοίθυβ Ε΄, ΡΟΠΘη5 ΡΓῸ Εἰ, α. 

Η. Απο] δε γίαπιϑ, (71, το ΜΆ. Απρ'.), πηθιη ὈΓΔΠΒΟΘΙΒ 
866. 15. ΟἸ1τὴ (δι η1 Ν᾽ ΘΙ ΘΠ 515. ΟὐἿἹἱ 5|1Π111|6Π} οθ86 Μδι- 

ΟἰΔη 1 ἢ. 470. ϑηποίαν! ΜΟΓΘΙ]Ὲὰ5 8δ4 4, 8, 27 οἰ δίι8. 

1. Κα. Π,.. Ψαίοδηὶ 990, 143: 96, ἃ ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΟ ΑἰἸηδίϊο 

οατῃ 6α. Η. Βύθρῃδῃηϊ ροῦν, αὖ Α.., ΘΟ]] 0], φαουῦι πη ν8}16- 

[αὐθ5 δα! (Δ: 11π|8 ἸΙοοο τη Α. οἰϊαΐο. 

Ρ, Ῥαγβιηιι8. ὈΪΌΠ. ΟΠ οϑ Πρ [ΟΣ 1635. ΒΟ Ρία5. 8. 

1447. 80 ΠΔΓΟΠΘΙΟ Δ] Οὗ 65 ΤπϑΠ]οΥϑύαβ. 

Τ. Μοουπηδ Δ Π115 [ὈΥΠ]86 ΠΊΔ ΧΙ Ο1ΠῚ Θά. ΘΘΡΠ ΔΗ] 

αἰύθγα ΘΟ]]δύπ5 δ [,. Ὁ. Ν᾽ Δοίςθηδυῖο. ἕἝτὸο 46 ΘΧϑιηρ]δ 

͵781ι ἴῃ ὈΪΌ]ούΠθοα [οἰ θη 81 βουναίο αἰχὶ ριθῖ. δα Η!βίο- 

τϑι Οὐ θθοθη] Ρ. ν. Επάθηῃ Ν᾽ ΔΙ Κη δ 5. ργθῦθυ ναρὶθίδ- 

[65 ΒΌΡΙΑ [ὑ{θγ]5 Πὸ. οὐ Χ. ποίδίεαβ δου ρβοσαῦ [5. ν᾽ ΟΒ511 6Χ 

ΑἸ ΄ηὰ ΟἹ Ν᾽ οββίδηϑδ ρούϊξαβ σοη] οὔ 88. 

Ζ. Μραΐδθιιβ ὈΪ]ΠούΠΘοο ΤΔαγ πΌ]αηδο. Ρ] αὖ, 55, Π. 21: 



Ὑ11] ΡΕΒΑΔΒΑΤΊΟ. 

δρυά Βαπαϊηΐππι γ0]. 2, Ρ. 285, ουἿὰ8 ναυϊθίδξθβ βϑἰθοίαϑ 
οαϊάϊς Φαοοῦβίαβ ᾿ἢ θα. Απαθαβὶ8 Γι Ρβιθηβὶ ἃ. 1825. 
Ηυ]5 ΘΡῸ 806 Υ1π|8 ΠΌΤΟΤΌΤΩ ΘΘΠΘΙΒ οὖ νἱ δῖα, πηα]ΐα πη6- 

τηοτϑύῦμ ἱπά]ρη, ΟἸΏΪΒΙ ΠΘΟ ΒΟΙΡΟΠΓα ΠῚ ΒΙΠΡΊΪΟΓΙΤ 5808 
αθίᾳαθ ἀρ πο ηποίαϊδπι βαβρίοου. Δα 146 πὶ ρΘΠΙΒ 

4αὰπῚ ρου πϑϑηΐ θα! ΟΠ 65 « πης]ηὰ 8. 1516 δὲ ΑἸάϊπᾶ ἃ. 
Γ525, ΔἸάΙηε ἰδ ηίαπη ΔΙ] οὔ 65 τη θη ] ΟΠ θη ἔδοϊ, 488 8 ΠῚ 

ὉΠ8 ΠῚ ἔθυθ μαθθῦ ΠΟΥ ΌΙ] ΘΠ βου ρύ Τα ΠῚ 7, 8, 18, Καΐκον 

ΡΙῸ Κάρκασον, 68 Π| ̓ ἰρΡ58Π1 ΟΠ ]ΘοίαγΆ τ νυ] ἀθυὶ οοΥθοίουίβ 
4.8165 ποΐανϊ ρτοῖ. δά Ἡϊβίονδηι τ. Ρ. Χ, ρίασῖθαβ αἰχὶ 
ἴῃ δηποίδί!οηῃθ. 

{{πυὺπ] 46 γΘ1Ὸ ΠΙΡΤΌΤ ΠῚ ΟΘΠῸΒ ΠΤ ΠΟ 50 ΌΤὴ ΥἱἹΟ 8 

ΡΙ ΣΤ] Π115, 566. 8460 ΠΟΠΠΌΠΘΠΔΙη δ Π4}5 αὖ Δ πὶ ΑἰΠ6- 

Πέραπη οὗ ΗΔΡΟΟΙ ΟΠ ΘΠ ἔθ] θυ ηῦ Ὁ, 564 θὐϊδτη τυ 15 

ΘΊΔΠΊΠΙΘ ΓΙ ΘΟΤΙΤη ΟΟΥΓΘΟΙΟΗΪ 5. 50 ἀθίοσηηδθατη, ΠΘας Τα τ 

Βα Ποῦ 84 τγοϑυϊπθπἀδπ) ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5. οΥα οπθιη οὖ αἶδ- 

Ιδοΐπτη. ΟΠ] ΟΌΤΘΙ α111Π} ΘΡῸ δα Ρϑπσδ δὰ 81185 ρΡο- 

{1π|8 ΤΘΌΙΟΠΘ5 4 πδτη δα 8]]}6οϑτὴ ΠΠΡγογατη ἀαοίογιἐαύθιη θχὶ- 

ϑθηδ ΘΘΠΗΒΙΘΙ1η), ΡΥ ϑοοίριια ἀθ ἤοῸ οΘΠΘ 6 οοπϊαποία ἢΪο 

ΡΘΙΒΘΟΌΒΓ. 
τ. αβία!!, αὖ ΠΌΡΟΙ ἴῃ Ηἰβίοτα ατοδ, ἔὈΥΤ 8 ΠῚ ξὺν ἴῃ 

{Γ685 ὑδῃηύαπη ᾿πΐθι 56. Β᾽ ΠΤ} ]]]ΠΠΤη05 οΟα 665. 80 ΠΠΌγῸ Βθοῦη 40 

ἀθηχατα ἀβαπθ 84] 4α] {11} ΒΕ ΡΙ 55.116, ΤΆ} 15 1η βοχίο, δ] 

γἹοἴππιπ σποάάδηη ἕ ΠΡΥΤΙΪ οοι 05 [8 ΠΠΘτθῦ, (ᾳοτηοάο ἔτ8- 

αιιθηῦου ρθοοδύαπι δὐϊδι ἀριαἃ 4|105 πηα]ΐοβ, νϑὶαῦ Ῥααβὰ- 

ὨΪ8 1, ἀθ 40 ΑἸΧΙ ρῥτοῖ. δα 1Πππ| Ρ. 1χ, Ίοηθη ΟΠ ΓΥ580- 
βἰοΙη ΠῚ, [μποαηαπ), Ρ] αἰδαιο 1 Π1) αὖ 4, 17; 6, 35. Π66 Πἶδὶ 

5616] ΠΠΌ0ΓῸ βθρύϊηο ὅ, 8, ἰέθῃ ἱπίθι ἀρ] οχ ἕ δῦ ἴῃ νοοαθαϊο 

ξυνίει, ΠΟΠ ΤΠ] Θ]1ΟΥ] ΘαΠ ταύϊομθ 1ΠΠαύϑιη απ8 πη} 1Π ἀθύθ]ΟΓ6Β 

Η!ἰβύουϊοθ τθοδθ ΡΘῚ ΠΠὈΓῸΒ ΟἰγΟΙ ΓΘ Ρ 1--- 5, δῦ ΞΟΠ ΘΙ] υΒῃ6- 
Π.ΪΔΠ 1] ἘΓΘΤΌΔΟΥΙ ἱπ6 ἃ βθχίο, οϑῦθυϊβ 6.5 σοά!οῖ θ8 ἴῃ 

"6 Αἴδθηθο, 4υὶ πηοάο ουπὴ Ρῥυὶοσὶ τποάο οὐχ Δ]ζοΓῸ οοἀϊσαϊη Ρ6- 

ΠΕΙῸ οοηβθηΐζ, ν. νᾶ. ΒΟΥ. 6, 1,11; 7: 3, 21; 46 Ἡδιροογαίίοπα δη- 

ὨΟοΐ, 88 1, 2, 22. 



ΡΗΒΑΒΑΤΊΟ. ΙΧ 

ξὺν ἴδγθ 86116] ὑδηθα!η ΘΟΠΒΡΙΓΔΠΟ 5. 1π Θ᾽ α546 ΠῚ 501} 18 
γοοΔ θα]. ἀξύνετος (ν. α. Π᾽ηΔοΥῖ. 46 ἀἸαϊοούο Ἡθγοάοί! Ρ. 
43), αὖ 8ΒοΙθηῦ ἃ Ὁ ΤΘΟΘΗ ΓΙ ΟΥθ.8. ΤΠΒΡΉΟΡΘΙΘ ἔτθαϊιθηΐδυὶ 

ἔουτηδο ξυνίημι (ᾳις. γ6] Αὐ᾽βύοίθ!ὶ 1Παύα ΑἸ γῦ. ροβύ. 1,1, 

ϑοσε 7,121. “9 Ρ.. 71,;.32} οὐδ, 

2. ΕΠ]Θοὶ [ὈΓ1η88 δοσιιβα ΠΟ ΠΠ] ἑππεῖς οἷο. ΡΙῸ ἱππέας, 
͵7Ά1α δηὐααϊίαβ ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟ 5 σποααθ βουρίαδ, πῦ ΔΙΙΟΓᾺΠῚ 

6]085 εοἰδίβ ΑὐΠΘΟΓΆΠΊ, πο 0 ΓΆΓ]15. Π]Ο60 ΟΥΘΌΙΙ 5. ἰηγ66- 

ἴδ5, ἰοῦ! αβατιθ ροβίθα ἀθργαναῦβ ἢ ἑππῆς, νομῆς, 564 111] 

ΓΘΟΘΠ ΟΠ αΌΟΙ ΕΠ 8 1 ΟΥ̓ ΔΙΏΙΤΠ  ]ΟΟΙ ΠῚ ὑθϑυ] Π] Ο118, α 1186 

Ρ86. σοαϊσαΠ) ΒαΡθυβυϊ 1} αἸΒΒΘΉβι115. ΓΘ 6111, ΠΟΙ) Τ]ΔΡῚ5 
γἱ πα! αύαβ 481 [ΟΙΤη8 ἠὼς ΡΓῸ ἕως. 

4. ΟΟμ χαχὶ ἰουτηὰ 8 βο] αὐαβ γραΐδιον, ληίζεσθαι, ὀϊστὸς, 

πρωὶ, ΡΕΥΪΠ46 ν᾽ ]ο8ὰ5 δρια ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΘΠῚ ἃ ληιστὴς, δη- 

ιοῦσθαι, αῦ αδ8 101] σοΙΤΟχὶ ἀΐξζαι, ἠιὼν, κληίζεσθαι. 

Νοο «ἀπ! 844 1η1, 4: θη }} σῶς 15. ΘΧ ὯΠῸ ΘΟΑΪ66 

Βοα]οίθηο γθϑϊα] Ρ1Ὸ σῶος 3,1, 32, ἰδ. ΘΟΥΘΙῚΒ ΙΟΟ15 ΠῚ 

ΑΠΔθΔ815. ὕπτη 8 1ΟτῖΠ ΣΧ ΘΠΟΡ ΟΠ 8 ΒΟΙΡΟΟΓ Π ΟΠΊΠΪῈΒ 

ΤΘΡΟΠΘΠΑ ΠῚ 6586 σῷ ΡΙῸ σῶοι, σά Ρ]Ὸ σώα, οὖ σῶς ΡΙῸ σώα 

Η. 6Οτ. γ, 4: 4. Θὐὔϊδπι [10115. 1Π4]ἸοΙ απ [Δ οΙ ΘΟΙ θ8, ΠΙ81] ΠΟ 

'ρΡ580 ἰοθο, αὶ ἀπρ]οχ δοοθηΐμβ οϑί ἴῃ νϑπηθίο “ δ΄, δυΐ 

10. 1,1, 24, ὉΠΌΪῚ σῶα ροϑί σώματα οΟἸηϊ (πη ἀπὸ ΟΡΕΠΠΗ], 

οθείθ ΟΥΓΟΡ. 4: 4.2: ᾿Εἰπυνθάνετο ὁ Κῦρος εἰ σωθεῖεν πάντες 

αὐτῷ, ΌΪ ἀθίθυ ον 8. εἰ σῶοι εἶεν, ναιοίαία [8 0]]1ὰ5. ΘΧρ]1- 

οδη ἦα, 51 ΠΟΘ. ΓΆΤη ΒΟ ΡΒ ὺ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 564 σῷ εἶεν. Ηδηο 

ΘΠΪΠῚ ΤΟΥ παι ΤΠ ΠΟΥΑΙΑΙ τ, γ4: Ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι οὐ 

παρεγένεσθε, ΘΧ ὙΘύθΙ ΠΤ ΟΥ̓Δ ΤΠ ] ΘΟ Τὴ, 46. 4α]θα5. ΑἸἰΧΙ 

εἃ ΤΏΘ5. Βύθρῃδη] νο]. 75 Ρ. 1728 1), ἐθβΕ ] Π]0 115 6586. 16- 

ϑ 106 ἀ8η), [Ισϑῦ μ}} ΠῚ 6]1ι5 510 γὙΘϑυρ ΠῚ 1η [10118, ΠΟῚ 

ἀα Ι 8.010 αὶ ΘΟΠΒΙ ΘΙ 1 ααδηΐα, ΠΙσΘηὐϊδ, [ὈΤΤηἃ8. Π]0Π0- 

ΒΥ} δ8. ΠΠΌΤΘΤ] ΘΧΡῸ θυ 1 ΟΧ 8118 βου ρύου! τι. 101- 

ἄθιῃ οἰΐαῦϊβ ὑὰ πὶ οχ Ρ]αΐοηθ οῦ 1)θι βίῃ θη: ἃρπα αθὰ 
ααστῃ ἰπίβοίαμη ΓΘ] πατιϑηῦ Ρ. 92. 244: Ὅμως αὐτοὺς δεῖ 
σῶς εἶναι" οὗ 264, 25: Ὅτι συμφέρον ἣν σῶς εἶναι τῇ πόλει, 

πη σώους ΘΟΥΓΆΡΘΙΙΠΌ ΠΟΠΉ1]]1 Ρ. 61, 15: Σῶς εἶναι πάντες 

ἄν βούλοιντο, αὐ 5] Πρ. ] ΓΘ ΠῚ Ρ. 572, 9: Παρακαταθήκην, ἣν 



Χ ΡΒΔΒΑΤΊΟ. 

ἅπασιν σῶν ὑπάρχειν δεῖ, 41 6Π| ΒΟΥ γαΡαηὐ 5. ρῃ. οὐ 811], ἴῃ 

σώαν, αὖ ἩδΒγΟΒ 5 Σῶν ᾿πύουργθίαςυῦ σώαν. ΝΟ ΤηΪΓΌΤΩ 

δϑῦ πονὰβ ΠΠΌΤᾺΡῚ5 ΘΟ Ο1 41556 ΤΌΤ 85 1185 ΦΌΔΓΌΙΩ γὙ6] στδπη- 
τηϑίϊοὶ, 46 ααϊθαβ αἰχὶ δα Θίθρῃδηατη, θχθιηρὶα ΕἰανΙΡΙ 415, 

ΡΙαίομ!β, Πϑιηοβί! θη 15, ̓ ἰΐα Ἰρποτγασιηῦ τὖ Δ Π]ΠΔ ΠῚ ΤΆΓᾺΒ 

δῦ β'πρυ Δ 1 65 ΘΧ 8118 δΔηποίδγθηϊ βου ρίοΟΥθ8, θίβϑὶ τηβϑηϊ- 

[δϑύαπι θϑῦ θοϑάθιη ΑΟἰ6ο8 48] αἰ θυθηΐ ἡ σῶς, τὸ σῶν, τοὺς 

σῶς, ΠΟ ΠῚΔΡῚΒ ΑΙΘΘΥΘ Ροΐαϊββθ ἡ σώα ΡΙῸ ἡ σῶς, οἱ σῶοι 

ΡΙῸ οἑ σῷ, τὰ σῶα ΡΓῸ τὰ σᾶ, 481 εὐνόων ΡΙῸ εὔνων δαΐ 

ἑτεροπλόῳφ ΡΙῸ ἑτερόπλῳ, ατι56 ΠΠΟΤΓΌΤΠῚ γ6] ΟΡ ΠΟΙ 

ΤἬ ΠΟΥ 1415 οὐ ᾿οιηοβίμθη!β νἱτα ποίαν! δὰ Τ᾽ ὨΘΒΔΌΤ ΌΤΙ 

Θύθρδη]. Αἰααθ δ] βάθη ρΘΠΘ 5 θϑὺ ἰουτηδ βοϊαΐα ἤεσαν 

ΡΙῸ ἦσαν, 48Π| 8]1ΘΠη8 1 6556. 80 Αὐοἷβ αὶ ἦμεν ἀἸσουθηῦ 

οὖ ἦτε, πυ]]τηατι6 ΤΕ] ΟΠθτὴ βουνϑηάδα 615 ἀρ θοβάθιῃ 

4α] 5 ἢξθ γ6] 1πυ1{15 ΠΠΟΥῚ5 τοϑυ ππηΐαγ, τϑοΐθ Ἰπάϊοανῖ 

Οοὐοϑέμβ ΜΙ ΠΘΠΠΟΒΥΠ6Β νοἱ. 3. ραγῦ. τ, Ρ. 1οΆ4 8.. ἃὖ οῦ ΑπδὍ. 

48; 4. 23, ἐπιπαρῆσαν ΒΟΥ ΘΔ ῸΠ 510 ῬΓῸ ἐπιπαρῆσαν, αποά 

ΘΡῸ 6ΘΧ 8118 ΠΠΌΓ15, 4] ἐπεὶ παρήεσαν, ΒΟ. ΪρΡ5ὶ ἐπιπαρήεσαν, αὖ 
ΡοΟΒβοΙ βθηίθηίζα οὗ 40 ϑϑύ ἐπιπαριόντες, οὗ ΗΪδέ. α΄. 2,1, 

τὃ, παρῆσαν πεζῇ; ΘΟΙΤΙΡΘΠ Δα ΠΟῚ παρήεσαν, 504 παρῆσαν, 

βοάθιηηπθ τηοᾶο αυϊοαμϊα Α]έθτο βου ἰσαν ἀρια Αἰςο8. 

Αρυά χὰοβ πᾶηο [ὈΥΤΊΔ 1 [ΌΤΙ Πα πΔ ΠΤ ΠΟῊ πιαζατιιηΐ 

ἴῃ ἤεσαν, ὨΪΒΪ 10] ΡΙῸ ἦσαν Δοοϊροτθηΐ, πὶ δὲ 1115 ἰοοΐβ ἀπο- 

θὰ οἱ ΤΗθογἸ4θο ΠΟύ551Π10 ἀκμάζοντες ἦσαν ἐς τὸν πόλεμον, 

ὉΡῚ ΤΘΟ ΒΒΙ 16 ἦσαν ἈΡΊΉΟΥΪΒΒ6. ΟἸΔΙΠΤηΘ.1005, ἴῃ ἀποθαβ ἀ6- 

ΠΤ] 1ΠῚ [1018 ΤΘΡΘΥ Π], ΑἸΧῚ δα Θέθρμδπαμ νυ. Εὔἶμι, Ρ. φόη Ο. 

4. ἘΧΏΡΕΙ ἑόρακα ΡΙῸ ἑώρακα, ἴογτηδ. ἃ ΤΘΟΘΠ ΟΣ ΡΒ 

ἀρΏϊα, ο,δτητηδί]οἷβ, αὖ ΤΗρορσποβίο ὕδη. ρΡ. 150, 24. Ηθιο- 

ἀἴδηο ΕΡ]η1. Ρ. 281, 504 ορίπηοιιη) δποίοναΐθ ΠΠΤΟΓΕΠῚ 

ΘΟ ΘΧ ριόβῳ Α {{ἸΘοΥ τὴ ΘΧΡΘΙ οορίδ, τι οχ ρορθίϊβ δθχ- 

Ρυϊογαύ Τυυν τ {π5 δα 1)ανγθϑα πη Ρ. 579 6ἀ. Κατά. 

5. ϑουῖρϑβὶ πλεύσομαι Θὖ 51 Π}}Π1ἃ ΡΓῸ πλευσοῦμαι, 4818 [1- 
Ὀγδυοβ. σοηβίαί νοὶ] οοηΐγα πιθύθατη ᾿η ἴθι ἀραα Ροθἕβϑβ, 

ΧΟΠΟΡΙ ΟΠ δαΐθιη οχὶ ΘΠ ἃ θᾶβθ ἀθ ΔΠῸ ΘΟΤῚΠΠ πιεῖσθε 

16] χϑυαῦ 18πὶ Βαςτηδηπιβ ἴῃ ατάπι. Υ. ΠΠίνω. Υ. δά σ, 

εἰ 10. 



ΡΒΕΑΜΒΑΤΊΟ. ΧΙ 

6. Ἠβοϑυϊα! αὐγαπηατι6 ΘαρΊηΘη ΠῚ Ὀ] αϑα ΘΙ ΡΟ  ἴΘοῦ, ἴῃ 

ΕΠ ΡΙΒ. Το. ΡΟΒΙ[Π1ΠῚ ΤἸη040 ΟΠ ΒΒ1Π, οϑὶ θυ βϑι πη οϑῦ 

ΘΎΔΙΩΙΤΠΔΌ]ΘΟΥη νϑίύθυιιμη ἀοοίτϊηα, 4αὶ ἅπη88 Δρηοβοιηῦ 

ἔουτη85 ὠρωρύχειν, ὠλώλειν, ὠμωμόκειν, οὔΐαη ἀρὰ 481} 

50185 5110 ἰΙοθο ροβὶίαβ, νϑὶ αὖ γι. Μ. ρΡ. 530, 8, ΒΠΟΠΥΏ,Ϊ 

ἴῃ Οτδιηθῖὶ Απηϑοά. Οχοη. νοὶ]. 4. Ρ. 417, 4. ΠΡΤΟΓᾺΠῚ δα ῦθ 

ἴῃ ΠῚΒ ΠΟῚ πη8]0" ἢ 468 4181 1Π [ΟΥΤΏ15 εὕρισκον οὐ εὐχόμην, 

ΠΠ060 516 ΒΟΥΙΡΟ]5 Πη0400 ΡΘΓ ηυ, απο] 501} 6586 ΡΥΟΌΘΠΑ ΠῚ 

ΑἸΧῚ δα Θύθρμδπητστῃ ν. Εἰὑρίσκω, Ρ. 2420 Α. 

7. ΕΡΓΘΥΙ ΠΟΓΟΓΌΤη ὑδηῦ Π}) ΠΟ ΟἸΏ 1. ΘΟΠΒΘΗΒΙΠ 1 

ἡ ῬΙῸ εἰ ΒΘοιΠξθ ῬΓΘ βθη 15 οὖ Γαύατὶ, ἀρᾷ ἀπὰτη Ατ1- 

οοΥη ΧΟΘΠΟΡΠοπίθιῃ δάθπο ἰοϊοταΐο, ἀρ ΤΊ πο  ἀ] ἀθιὴ 

ὙΘΙῸ Υ6] ΘΠῚ Δ] [610 σοη]αποῖο, πὖῦ ΟΠ] ρα Ῥδαβδῃ 81), 

46 αὰο ΑἸἶχὶ ρῥτοῖ. 84. 1]ῸΠ Ρ. ΧΙ. πδηη ΒῈΡΘΙΒΟ ]ΟΠΘΙῚ 

ποΐδυ! ἃππηού. 84 7. 6, 2. 

8. ΘΟΥΡ5] Συρακόσιος ΡΙῸ Συρακούσιος, κάειν, ἐλάα ΡΙῸ 

καίειν, ἐλαία, μεσόγεια ΡΙῸ μεσόγαια, υὖ ἔγγαιος ΡΙῸ ἔγγειος 

οϑὺ ἴῃ οὔ ηἶθιι5 ΠΥ 4, 21, οὗ κατάγαιος ἴῃ ΠΟΠΠΙΠ]]18 

ΑΠπδΌ. 4. 5. 25. Ουρὰβ ὨΪΠ1] ργϑϑίαῦ ἀνώγαιον 5, 4; 20. 

Θύϊδιη ἴῃ 1115. ΠΟΠΠ11115 οὐ ἀραὶ ρΥΔΙΏΠύ]05 ἢτιπο ἸΟΘ ΠῚ 

βρθοίδηϊΐθθ τὰ, Βοῦρα] αὖ ῬΙΟΡΙῸΒ υδϑῦ ἃ γϑῦα γοοΆθᾺ]] 

[ὈΓΠη8, α1ξ8 ἀνάκειον Θδῦ ρΡού8 4Ὲ8Π) ἀνάκαιον, οΟΘύθΓθο 188 
ΤΘΙ ΠΟΤ ἢὔ Θ᾽ Δί1Ο] ἰπἀθ ἃ})ὺ ΗδΡροογαίίοπθ οὐ Ηρϑγ- 

σἢϊο, ἀναγκαῖον, ἀνώγαιον, ἀνώγειον, ἀνώγεων, δα γἱύϊα, δπαηῦ 

ἀηδία, δα ᾿η6]1οἷα ΘΧΡΙ ΘΔ ΠαἹ γόσαθα}]} ΟὈΒΟαΤΙ ἰθηΐδᾶ- 

Τηἶη8. (Αυοά 581] ἀνώγεων ΒοηΙρδιύ (4]ΠΠβύἢ 8 η65. (Π1Π1] β ἢ] 

Οδιιθθθθ θϑῦ Οὐ ΠΠΌΡῚ5 1ΠΠπ|8, Πα θυ5. π81 βαηῦ ΟΥΘΙΏΤΗΔΟΙΟΙ, 

ΡΙαβ ὑυθυδῦαν πᾶ} [10 118. ΑἸΠΔ 515, Θα} 8 ΙΟΘα ΠῚ 'ρπο- 

ΤΆ556 νἱἀθηΐαγ, δύ Ηἰβί. ὐξθοδθ, ππᾶθ Δ] ΘΥ8 ΠῚ [ὈΡΠΊΔ ΠῚ 

Ρϑύ θυ), αὖ τοίου ΠιΡροοίδίϊο: ᾿Αναγκαῖον, ἀντὶ τοῦ 

δεσμωτήριον ᾿Ισαῖος ἐν τῷ πρὸς “Ἑρμωνα καὶ Ξενοφῶν ᾿Εἰλ- 

ληνικαῖς (5, 4; 8 οὔ 14). Καλλισθένης δὲ ἀνώγεων εἶπεν, ὃ 

δεῖ μᾶλλον λέγεσθαι, 488 ΤΘροῦϊῦ δι α5. δῇ ἴῃ ᾿Αναγκαῖον 

οῦ Ὁ] ἰἴρβαὰ 581 σνϑῦρὰα δάαϊῦ ἴῃ ᾿Ανάκαιον, ΤὈΤΏ]δ, ΤῊΪΤΘ 
σοΟΥαρίδ 85 θϑῦ νοοϑΌα]}}, αιιοα 5'νθ ἦ6 σα οοΘ ἀἸο 1, 

αἱ ἴῃ ἰοοο Ηϊβύ. ατ΄., βἰνθ 46 οοϑἱα, αὖ ἴῃ ΔΠΔΌαβὶ, ἢ1}1] 



ΧΙΪ ΡΕΑΒΑΤΊΙΟ. 

σΟΙΩ ΠῚ. η6 Παρθῦ ΠΘα 6 ΘΠ ἄνω οὐ γῆ Υ6] γαῖα, απ46 ἀποῖξ 
Εΐγη. Μ. ν. ᾿Ανώγεον, Πα 8 οὑπὶ ΠΙΟΒοατβ, υπᾶ4θ ἰάθη 
ἴη ᾿Ανάκαιον, ὉΌῚ 81105 ΒΟ τ {τ 1, αὖ οδῦ ἀρὰ ἢ 6- 
ΤΠ] ΟΒ ΠΟΘΙ Ρ. 1125. 24: ἀνάκειον, ΠΘ46π6 Βοροίίσαμη δϑβύ, αὖ 

ρου ΒΙρϑῦ θ᾽ άθιη οὰπὶ [μΘχῖοο τηθὲ. ΒοΚ ον Απθϑοά. Ρ. 20., 
15. δἴβὶ ἰὴ ἰοοὸ Ηϊβῦ. ὅτ. ραν ἀθ γοθυβ Βοροίϊοῖβ, ΠΘ πὶ 

Ῥῃορηϊοίατη, αὖ ορπαθαΐαν Ηδιηδκουαβ Μῖβο. ῬΠοη. Ρ. 

402, 564 6] υβάθῃη υἱἀθῦαυ 50 ΠΡ185 ου] 5 ἀπὸ βαηῦ Δάνθθἷδ, 

ἀππτη ρα ἩΘβγομπτη : ̓Ανάκανδα, ἐν ὑπερῴῳφ' Λάκωνες ; 

ΔΙ ύθτατη, ααοα ᾿ΐθπη 1)ουϊοιτη ρου θέαν (ν. Μοίποκ. δά 
ἔρτῃ. Ρ]ίοηβ οι. νο]. 2, Ρ. 688), ΗἩϑγτοἀδοίθαπι ΤΠ ποΥ- 

ἀϊάθαμπηαιιθ ἀνακῶς, Πποά φυλακτικῶς, πεφυλαγμένως, φρον- 

τιστικῶς, ἐπιμελῶς, προνοητικῶς 1 οΡΡΥθίδη Γ ΘΥΔΙΠΊΤΉΔΙΟΙ, 

αυἱ ᾿ρϑτη γοοδ θα] τὴ ἄναξ δ δΔ4 ἐπιμέλειαν ταῦ δα ὑπεροχὴν 

τοίδγαηῦ. ᾿Αναγκαῖον διιΐθιη, αποά 18π| Κ πϑύοττιβ δά Ηδβυ- 

ΘΠ πὶ ΓΘ ]θοἱ ῦ ἐδ] 18} ΘΟΙΏ ΘΗ ΕΠ ΡΊΔΙΏΤΊΔΟΪΟΟΥ απ οὐ 8}- 

ἴθιο Ηϊβῦ. ὅτ. ἰοθο ᾿ῃ ἀπο 46 [10115 ΟΡ ΓΙ Π115 ΒΟΥ ΡΌΠΠῚ ἀπτα 

810 ὀρχομενοῦ, ἴπ ὑθγ10 ΟΠ ΒΒ, 511 1ΠΠπ]Ὸ ΠΔ Θϑῦ ἔΌΥ ΠΊ88 

ὙἹ ΟΠ] Ο8ε6 σαλπιγκτῆς, Ἰδτὴ Δη{Ἰ]αϊδα5 1Π8ΐ886 ΡῥτῸ ἸΘρῚ 1 πηἃ σὰλ- 

πικτὴς, ΘΟ] 8 ἰηΠ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΙΒ αοη]αθ ΠΡ Υ]5 ΥἹΧ νΘΒΕΙΡΊΌΤΗ 

τ] οὔπιπι, θύβὶ ν᾽] θα] 6586. 7 ἴἢ ΠΟΟ οθύθυϊβαθ ὨπἾ 5 561Ὁ- 
ΡΒ γοσαθῈ}15 βα 8. ΡΥΌ θα586 νἱάθου δα οὐ θρῃδηππΠη. 

θα Ῥγϑύθυ ἤεθο 46 χαϊθαβ ΑἸΧῚ δ]18 βαπί παπα Ρϑαοᾶ, ἴῃ 

4. 8 οἰβὶ ΘΡῸ ΠΠΡΤΌΤΙ πὶ ΤΌ] 1411 βου ρίατδμ, Πάθ πὶ ΘΟΙΠῚ 

ΠΟ ΠΊΪΠ115 ἈΠ] ΟΘΙὴ 6856 ρΡαΐθιῃ οὖ πο] απ]. (ΟΟἸΪ ΒΠΙΟΑ 
Βα πηῦ ΡΥΠΠΌΠ 8116 Πα ϑο ἀ8 1 5᾽ ΠΡΊ]ΟΓ ΠῚ γοοα θ] ΤΠ [ῸΥ- 

Πη88, αὖ ἀμαχητὶ ΡΓῸ ἀμαχὶ, ἀχάριστος ΡΙῸ ἀχάριτος, ΕΌΪ οϑύ 

Τη]ασυηάα5, ΠΙΘΡΙ 415, τερέβινθος ΡΙῸ τέρμινθος, χρίσμα Ῥ1Ὸ 

χρῖμα, οἴομαι οὔ φόμην ΡΙῸ οἶμαι οὐ ᾧμην, οἰδὶ ξΌΓΓῚ5 501 015 

51] βαηῦ ροθίϑβ Α ({1οἱ, πάνυ χαλεπὸς ΡΙῸ παγχάλεπος (οοΠῇ. 
δηηού. 8 3,3, 13; 5, 2, 20; 7, 5.5 16, οὐ ρεθίθυ 8118 απ 

πᾶς οοΙηροβίία 56 ἀθργαναΐα ἴῃ ΠΡ ν]5, πάγχρηστος ἰπ πάνυ 

χρηστὸς ἀορΓαναίιπ ἴῃ ΠΟΙ Π1}115 ΟΟΙ πη θηῦ. 2, 45 5), παιω- 

νίζειν ΡΙῸ παιανίζειν, ὠμοβόϊνος ΡῬΙῸ ὠμοβόειος, φιλώτερος 

γ6] φιλαίτερος ΡΙῸ φίλτερος, αὐ ἴῃ Ηἰβι. αν. φιλώτατος γ6] 



ΡΒΑΔΔΕΒΑΤΊΟ. ΧΗΣ 

φιλαίτατος ΡΙῸ φίλτατος, [ΟΥ̓ Π]Θ6 116 ἐπιστάσθωσαν ΡΙῸ ἐπι- 

στάσθων, ἐπιμεληθείητε οὐ 511}1165 ΡΙῸ ἐπιμεληθεῖτε 3,1, 

48, 41 δυνηθεῖτε 510 5, 6, ο, οὗ ἀριστῷτε η, 8,00 ΟΧ Ἰ!- 

ὈΓΟ ΟΡΟΪΠ]0 ᾿θϑυϊ θυ ΡΙῸ ἀριστῴητε, αἸΙΒΠΊΥ]8 δρῴημεν 

αἸχουῖῦ ἘΣ] ΡΙ 4685, οὐ ἐπιμελεῖσθαι ΡΙῸ ἐπιμέλεσθαι ΘΕ Π18] 

ΟἼ]Ὸ τϑὶ βἰηῦ ροθίβ, αὖ κυλινδεῖν ΡΓῸ κυλίνδειν, κυλινδεῖσθαι 

ῬΙῸ καλινδεῖσθαι, κατακτείνειν ῬΙῸ κατακαίνειν, 46. 4] 8 

Ἰοῃρατη 510 τορθίθιθ σὰ ἡἠϊοία ϑαηῦ δαῦ ἀἸσΘηθαν 84 

ΤΊ68. Θίθριθηὶ. ΤΠ ϑῖπμαθ απ 8η] ΒΟΙΌΘΠαΙ οθηθῖδ, ἴῃ 

ααϊθὰβ Θὰ θϑῦ σοά!σατη ἱποοηβίθηθία πὖ ἸΠΟΥΘΑ 1116 510 ἤθθο 

ΟΠ ἶδ, 516 ῬΙΓΌΓΒΙΙΒ. αὖ ἰΘρΌΡ ἰπΠ 11Π18 ΒΟΥ Ρ51580. Χϑηο- 

ῬΒοπίθμπι : γ᾽ αὖ ΟΥ̓Ά518 τηοᾶο βοΐ τη040 πορ]θοία, αὐ τὰ 

ἐπιτήδεια οἴ 511}1}18 Δ] ΡΠ Πῦ ΟΠῚ τἀπιτήδεια, ὁ ἀνὴρ ΟἸΤῚ 

ἀνὴρ, αποά ἁνὴρ νἱ 461] ΑἸχὶ δ4 ΗΙβ0. τ. 4. 8, 22, καὶ ἀ-- ΘΌΤΩ 

κἀ--, τὸ ὁ-- Ο0Π| τού--, τὰ ἀ-- ΟΠ τα--, προε-- Τὴ πρού--: 

ἴηὴ αὰοὸ Παοιηοο γϑο] }] νυ [1ΌΤᾺΤ οβίθηα!ς ναγϊθίδα 

Βουρύσεα ΔΏΔΌ. 43. 1, 9, ΗΙβύ. ΟἿ. 2. 2, 14. αὖ ΧοπορΠοη- 

[618 ΓΟΥΠΙΔΙ ΠῚ προε-- ΘΧΘΠΊΡ]Π18 ΠΙΠ1]Ο Ρ᾽ὰ5. {] ὈπΘ ἢ Τὴ 
ν᾽ ἀθαῦαι Π18}Π| ρϑιι 18. ̓ πύθι Ρ] μηδ Δ] θσασατῃ δρια ΤΠἼι- 

ΟΥ̓ΠΙάΘΏ, οὐ] 5 4] α]Θούα πη ́ αδηΐορουθ ἀθίουμηδυϊηὐ [ΠΌΤ 1}] 

8115. 18 Π| 5 οβίθη πὶ ρούθϑί ΘΧθρ}158. ΤΠ ἱΠρΤΑ 5511] 

526 086 Ὠιϊαΐαβ. στη 6] 5] ἢ Ὀτι5. 1ἔα Ιου παπύθβ αὐ 11846}} ἴῃ 

ΟΡ. }15 ΠΒἀ ΘΠ] ]16. ἴῃ [1118 ΠΤ ΡϑΊΙΟΟΒ ὙΘΙΒΕΒ ΠΠ]Ο40 11- 

ἔδυδηῦ τη040 ἰο]] Δ ηΐτιν. Οπ8]18. πύου ᾿θσθη ΠῈ ΘΙΏΘΠ- 

ἀδπάδ νἱἀθυϊ, ΠΠΡγογασηατι6 ἢΪ Ϊ]0 ΤΠ] Δ] ΟΥΘΠῚ ἴῃ ῬΙΌΒ8 4118} 

δριιά ροθίδβ 6586 Πάρι, αἰχὶ δή Ἡϊβ. τ. 4, 8, 21. 9 6η1- 

46 ΠΟηΠᾺΠΪα α4πε6 84 βγπίαχὶη ρου ]πϑηΐ, ἃ ΠὈΥΔΡ 115. ΠΟ 
ΤΩΪΠῸΙΒ ΠΌ8ΠῚ [ΌΥΤη86 γΟ Δ Π]ΟΓ ΤΩ δα ᾿ρϑΟΙΠΠΊ ΒΕ 06 σΟηδβιι6- 

ὑπαῖπθιη τονυοοδΐδμ, υϑ] αῦ ἴῃ ὙΘΙΌΪ ΟῸΠ ΠΟΘ ΟΡ] ΤΠ θ118 

ΘΟΠ] ΠΟΥ ΠΕΠΙΘΙῸ Τ]06400 Ρ]178}} ΠΟ 0. 5] ΠρῚ 817} ροβὶΐο 1ῃ 

ΠΠΌΥ]5, αὖ 4, 2. 2ο ἴῃ ΟἸΠΠΪθτι5 τὰ ὅπλα ἔκειντο, 564 7, 1, 24, 

ἔκειτο τὰ ὅπλα, 8110] ΠΠΌΥ15 ΠΌΘΟΥ αὐγαμη] 6 ΠΠΠΊΘΙΙΠῚ γἃ- 
Τἰδ 1 58, ἀΠ46 8015. ΠῸ ΡΓΟΌΔΡ116. π1}1] 6586. {θη πτη 

ΘΟΠΒΘΏΒΕΪ ΘΟΙΠῚ ἴῃ Ὀ].ΓΆ}1 ϑὐϊδπὶ 8118. ΙοοβΒ. Πα ΡϑαοΙ5, 

4865 ΘΟΠΊΡΟΒαΪ 84 1, 2,232. ΤῸΠῚ 1π πῆ} |ν]5 “δου βίο- 

ΓᾺΠῚ δῦ ῬΓΡΒΘη τὴ ροϑὺ νϑῦθᾶ ὑπισχνεῖσθαι οὐ 51Π|1]18, 



χὶν ΡΕΖΦΕΑΤΊΟ. 

Ροιρθίιο οὐσῃὴ ἔπξαγ]8β Ρϑυτη ἰδίου), τὰ ΒΘ Ρ᾽ι5 αἰχὶ δὰ 
Απμπερϑβίη οὐ Ηἰβίονίαπι σϑθοδη. Νβ8Πὶ ἴῃ ΟἸΠΪ ΠΟΟ 16- 

ΤΠ ΡΌΠΘΙΘ ΠΆΌΤη ἰΘυ]ββ᾽ πη8, 510 ΘΟΟΙΘῸ ΠῚ ΟΥ̓ ΠΪ ΠῚ ϑιοίοΥ1- 

85, πη] ΘΧχίριδιη 6886. ΠΌΤΟΓΠ ΑἸΠΔΌδ518. ΠῸΠ πορϑὈΪΌ 

411 σομβΙ θυ υῦ 4αθηῦ 1} 5101 ρου Ἰβουϊηῦ ΠΟΥ ΠΟῊ 80- 

ΙὰπΔ ἴῃ {ΠΡ α8, 564 Ὑ8] ἴῃ ΟΠΊΠΙ βου ΡύουΒ οὐαῦοπθ δὲ 

ΔΙ ΕΓ ΠῚ δα πηΔ ΘΟ οΙΤηδ δ, δὲ, πΠ6 ἀἰοατη 46. δι] οΥ- 

Ῥὺ5 8ἀΑἸ 6 η018 δα 1,7. 15: 1,8, 6; 6,5, 1: 7, 8, 25 ποίδ- 

15, ϑιιἀδοίθι βρθ ἀπΠδίαπάα οἵ ᾿πθυροϊδηάδ, αὖ ο8}Π1648 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙΠΏ ΟΟΙητηθηΐα ΠΟῸΠ ἰδηΐαμη ΠΙΏ11ο 1115 ρϑυβρὶ- 

ΟΘΟΙΟΓΘΒ, 564 Θἰἴ81| Ρυἀθ πίοι β ροββίηῦ [πἀἸἤσρατο. Ου- 

7υβηηο αι] οϑῦ φαοά 4. 4: 14, Ρᾶτ 15. ΠΌτοττ ἢ] βουϊρύασα: Ὅσοι 
δὲ ὅτε τὸ πρότερον ἀπήεσαν τὰς οἰκίας ἐνέπρησαν, ὑπὸ τῆς 

αἰθρίας δίκην ἐδίδοσαν κακῶς σκηνοῦντες, Θἰΐδτη 80 ϑὅ'΄υἹάδ τ6- 

ΡΟ ἰδ, ἢ]81] φιοά 15 δίκην ἔδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθρίας, ἰΐαι νἀ Θέ 

δ] υβάθιῃ ἰοου!οη15 δίκην διδόναι ὑπό τινος ΘΧΘΙΊΡΠ15 ΟΥ̓ΤΌΡ. 
1,06, 451 3.1, 22; 7» 5.40, ΘΟηΠΙτηδίδ, αὖ 4] 6Χ οοπ͵θοΐαγα 

τοϑυαοεοῦ απο οβϑῦ ἴῃ ΤΊ 6] ΟΣ 115 ἐνέπρησαν ὑπὸ ἀτασθα- 

λίας ΠΘαὰ6 οχϑυϊ γι ἐπϊδβοῦ πθαὰθ ἤάθη ἱπυθηθα 8. 

ΝΙΒΙΟΙΪΠα5 ἤΟΟ Ἰρβατη νοοαὈ.] πὶ 41} ΑΥΤΙΔ 15 Ἀ5Ὲ- 
Ραυὺ ἔϑο !βαθ ἃ. οοτθοίοσθ, 4αὶ 84 βθαπθηΐίδ γϑίθυθ 

ΠΟῸΠ ᾿ξ Π]ρουθύ, ΟὈἢ θυ υΪ απδ ΡΓῸ δ]ΐοσο 1110 ἱπίθυστὶ 

Ῥούαπουϊί, υἱχ ἀπ ῖαμ ἃ ΧΟΠΟΡΠοηΐΘ ΠῸΠ 8] ΠΪ 8 6856 
4α81} 8118 τηἹέα ἢ] 8 ΘΘΠΘΙΪΒ, 4φαοα ὑθι]ρ1Ὶ δα 3, 2, 3. 

Εδάθηη ταΐϊο δῦ γοοαθα]ο τη αΟΓ απ ἄπ ΠΟΠΠΕ} 115 δαΐῦ 

ΟΠ ἶθι8. ἴῃ 11 γῖ8 δἀάίξονιιπι 56. αὖ 560 011} βρθοίθμη Π8- 
Ὀοδηΐ, νϑὶαῦ 5, 2. 29: ᾿Ανὴρ Μυσὸς τὸ γένος καὶ τοὔνομα 

τοῦτο ἔχων, ὉὈΪ ΟΠἾβδ88 ἴῃ ΠΊΘΙΙΟΥθ5 τὸ γένος ΡΘΙΪΠ46 Βαπΐξ 
βιιβρθοία δίψα δριὰ [)]οάοχιμη 1, 4: Ἡμεῖς ἐξ Α γυρίου τὸ 
γένος τῆς Σικελίας ὄντες, ΘΔ ά6 1) γΘΥθ8, ΡΔΓΤ ΘΟΤΉΤηΟΑθ ἰἴπ- 
τογροβιία οὖ ἴπ ὈΟηΐβ. ΘΟοα ΟΊ θι18. ΟὐηἾββα, αὖ ἀρὰ ΠΙΟΠΘΠῚ 

Οδ585. 79. 21: ᾿Εϊμεσηνὸς τὸ γένος ἣν, ἴῃ ΕΧοοΥΡΟΪΒ οΙτ68α., 
οίβὶ δἰΐθσο πηοάο ἰοχαϊζαγ ΠΙοάοτβ ῬΠΟΙ͂Ϊ Ρ. 528, τοὺ 

ΔΛ 8556]. : ᾿Αχαιὸς καὶ τοὔνομα καὶ τὸ γένος. ΤΙ 1, 8, οδὃ: 

᾿Αρταπάτης ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων, 

ὉὈῚ θεράπων. απο «θροβῦ 1, 6, τι: ᾿Αρταπάτου τοῦ πιστο- 



ΡΗΕΔΕΛΤΊΙΟ. ΧΥ 

τάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, ΒΟΙΟΠΙΟΠ ν᾽ 46] ἀἸΧΘΙΆΙῚ 18] 

δ 5 θρΠδηση ν. Σκηπτοῦχος. Ε αιοά ο] Θ᾽ ἀθυῖβ ἴῃ 

[η4. ἀο6]οθαῦ μερισθέντες 5, 1, 9, αὖ ἃ] ΠΟ ΤΗΪΠτ18 ΒΌΡΘΙ- 

νᾶσυδ Δα] αιηθηΐδ, δῦ 1 110118 ΤΠ] Θ]1ΟΥ 18. ΟΥ̓ Ἶ888, νϑ]αῦ 

ἄλλως δὲ οὐκ ἂν τολμῷεν 5. 4. 345 δὖ 108. Ϊδῃρτ 48, ταὖῷ 1,1, 7. 

Ο Θθὰ ΥΌΪῆο δα [ϑρίϊη. Ρ. 525 οὖ Ὑν γυθθηθδοῆϊο ταϊ πα 

1051 οἱ ηϊ βαβρθοίᾶ ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον. Οπ8]}1ὦ οἰϑὶ οχ- 

ΡΠΟΔΡῚ Παοα δι ο ροβϑαηῦ δῦ ΘΧΟΙΒΑΙ], 6 ΒρΡοηΐθ 

1η6]ΠΠρ]1ὕπι φαδ) ἴα 6116 ρούπθυϊηῦ 1 ΓΘΙΤῚ ἴῃ ΠΌΡΕ] ΟἸΉΠΙ 

ὑθΡΟΥΘ ται] απ ᾿θού [δύ η π] 8416 ΡῬΙΘΡΟΒΙΘΙῸΒ 6ΘΟΥ- 

γϑούου 5 οὗ Θηδι 85. ΘΧΡΘΙΌΠ. 

Αἃ οχρ οί] ηθῖη διιὕθιη ΥΘΓΌ] οὗ γϑυθο ἢ αἀ80 ΡΘΓ- 

υ᾿ηΘηὖ σαατη ἴῃ θὰ ρϑιΐ6 α185 ΦΘΟΡΤΘΡΠΪΒΠῚ βρθοίαῦ ΘΡΥΘΡῚ 8 

ΒΥ θη ΠΟΙ ΤΠ ΧΙ ΠῚ6. βι0 4115. Ρ] α πη ατη ΟΡ ββθηῦ ἸΠ016- 

τη ηὐϊ, ΘΡῸ, τπὖῦ 1 Γ6]1α 18, ἰδ η που αποατι6 ΓΘΡῸΠ ΡΘΠΘΙΌ 

δῦ Ὀγθυτῦθι τϑύα]}} διιῦ Θχοουρία ἈΡΡοϑαὶ ας δα 1Πυβύγδη- 

445 φαδηύαμη ρα 6 ΠΟΙ ρμούθϑὺ τῸ 5 5006. ῬΘΙΟὈΒΟΙ ΓΒ. ΡΙῸ- 

ξαύιτα νυ] ἀθυθηΐιγ. (πα Ρ 5 181 ΠΡ Θββα ἤδο θα] ἴοπο 86- 

οοϑϑιὺ αὐ. Ε᾿. ΑἸΩΒ ΟΣ ΠῚ σΟΠΊ Θη δ 15 σα ΑΠρΊ]οα ΑΠᾶ- 

θα515 1ηουριθίδι!οηθ ὙΥ δίβοῃι θαϊύΐαβ ΓΟ ΠῚ 1854. [Ι͂η 

40 ΔἸ ΠῚ ΘΘΟΡΤΆΡἢΪα ΔΙΆ α515 πηα]ΐο οὐϊδηη ΘΟΡΙΟβΙ5 510 

ΘΧρ!οαΐδ 48} 1Π ῬΙΟΥῚ Αἰηϑυγουῦ! ΠΠΌγῸ Τπούαπῃ ογαῦ δΐ 

1π Δπποίθ! ἢ] 018 Ποδυυ15. ΠΘῚΪ ρούα!ῦ, ἢ ΠΟ ρΔΡ ΓΘ δία 6 

ΔΠ105 ΠΟΠΠΠ]1]05 ἀοοίοσαπι ΒΡ ΠΟΤ πὶ ΠΠΌΤῸΒ ΠΙΡΘΙΓΙΠῚΘ 

ΘαἸύοβ ΠΟῚ ΠΘΡΊ]ρΘηῦ ΠΑΡΆΠῚ ΤΟΙΤῚ βύπα ]οϑβὶ. 

ϑογίδοδαηιν 1.Ἱρϑίω. 



ΑΌΌΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΒΙΘΈΝΘΌΑ. 

9.1, Ρ. 4, 60]. 2, ν. 1. δηΐξ ταῦτα 8Δ4ἃ. 7. Οὐοπῇ. δυΐοιη ἀθ πος ]. ργεξ. Ρ. 
ΧΥ. 

1, 2, 6. ἃπηοί. ν. 6 εἴ 7. ν. ἀπέβρεῃ. βου. Τγαοᾷ. 
1,2, 14. Τυριαῖον)] Αὐΐ Τυρίαιον βου! θοηάπτη δαΐ Τυριάειον, αἱ αἰχὶ δα 5ίερῇ. 

ΤΉ. Τυγάνιον ρα ΑΠἸπᾶτη Οοτηπ. 15; Ρ. 480, Β, 8 πιεπιογαίαπῃ ἰδπηιϑτη 
νἹοϊπατη ῬὨ]]ΟΠΊ6}11, μὰς τοΐεγεθαπὶ Αἰπβυγουῖῃ. Μαβ. (]458. νοὶ]. 1, Ρ. 178 εἵ 
Ηδμ]ζΐοη. Ποδεαγοῆος ἴῃ ςῖα Μίπου νοὶ. 2, Ρ. 202. 

1, 3, 7. Κλεάρχῳ] Κλέαρχον ΚΆρρεγπθ γϑῃ ἀθβ Οορρεῖο Μποιηοβ. νοὶ. 3, 
Ρ. 383, οἷ 8. αὖθις Ῥτὸ αὐτὸν, αἱ νεγ  ΑΥηΔΒΘΡῸΒ, 4] εἴδη ΡὈΤῸ 566. αὐτὸς ἐξογιιηι. 

1, 3, [4. ΨΔΥ. 507. ΡΙῸ ἐπιτήδει 50}. ἐπιτήδει.. 

1, 3, 10. δηποῦ. 86 πρὸς φιλίαν Δα. Πρὸς φιλίαν ἀπελθεῖν Ὠϊο ΟἾτγ8. ΟΥ. 

ΖΓ Ὑοῖ, τς Π 591. 

1, 4, 8. δῃηποΐ. δα ἰόντων ν. υἱΐ. Δα. ΝΊΠΙ]Ο ρΡὶὰβ {Ἰθυιθπ πὶ σεΐοσῖβ ἀρὰ 

ΧΟΠορπομέοθμῃ δαΐ δοῖνι (υπερ. 4, 3--.-8) δαϊ τηθα}} νῈ] Ῥαββινὶ βχειηρ 5, αξ 

ἢ. 1. ἔοττηξε ἐπιστάσθωσαν (η ῬῖῸ ὦ Ὁ. ρῃ.). Ηδυά Ρδ0}10 δῃὶπη ΘΟΓ ΠΟΤ ῈΒ δ πη 

σοάϊςε5 τ βποίϊαδπίοθβ αὖ Ουτορ. 5. 3, 40 ἑπέσθωσαν σοπ]αηραηΐ σαπῃ ἐπιμελεί- 

σθων, ἰοδίε5. βαμέ ᾿ΠΒΟΥΙΡΌΟΠΘΒ. 11Π1π|8 δοίαί!β, 4188 Πα τιδ τ 8] 16, τι τθδέθ 66 

ΔΌΟΙΘΠ]5 ρα Δη  αῖοΥ 68 ἔΟΥσΩ 5 ἴῃ ὡσαν Πα ]οα856 νἹἀθαίπγ ΕἸτη5] 6.5 δα Εν. 
Ιρῃ. Τ΄ 148ο. 

1, 4; το. Δάρδαπος Ροΐϊπ8 50Γ. αδπ Δάρδατος. 

1, 4.11. σταδίων] πλέθρων ΚΊερετγίι8. 

Ι, 4, 10. δηποί. ν. υἱύ. 5ογ. Κλαδοιγ. 

1, 5. 2. ν8Ε. ΒΟΙ. Ρ. 22. 8 6ε]. ῬΠαΙ. 
τ, 6, τ1. εἰσηνέχθη] ἴοφ. εἰσήχθη. 
1, 7» 19. δηποΐῖ. δα τοῦ μ. ν. 2 86Ὑ. γῆν. 
1, 8, 8. αἱ λόγχαι] οἱ λόχοι 1. Μ. ναη (επῦ ΜΙδβα. Ρἢ110]. πον. 561. ἔδβο. 2, 

Ρ. 95. 
Ι, 8, 1Ο. γΑΓ. ΒΟΥ. Ρ͵ΓῸ διακόψοντα 10. 501. διακόψοντα] 

1, ὃ, 12. Ἑλληνικοῦ ἀο]ε( ΗοΥ ΠΟΙ Πῖ5. 

Ι, 8, 28. θεράπων] Υ.. ργεοῖ. Ρ. χὶν. 

Ι, 9, 18. Δηποΐ. δα προχ. ν. υἱΐ. αἀἀ. Μεγίοπάθτῃ ϑϑσηι μαδοηΐὶ φωϊοᾳιία 
εωρϑοαϊγοί. 

2,1, 10 ΑΓ. 50Υ. ΡΓΙῸ παραδοῦνα.ι 561. παραδοῦναι. 

2, 3» 1ο. δηποί. δα τοὺς δὲ καὶ ν. υἱΐ. ΡΥῸ 5 50Υ. 8. 
2, 3; 20. ΨΆΓ. 80}. ΡΙῸ βουλεύσεσθαι 5.γΥ. βουλεύσεσθαι) βουλεύεσθαι 

2, 4, 3. 501. ἐπὴν, αἴ ἀἸοΐυτη δα Η. ΟΥΤ. 2,1, 27. 

2, 4, 28. δῃποῦ. 60]. 2, ν. Ραμα]. 46]. νο]. 1. 

2, ὅ, 2. δῃηποΐ. δα παρέμεινεν ΚΝ. 2 ΡῬΙῸ Οὔτ 50. οππὶ Η. ὉΥ. 
2, 6, 3. ϑυτητηᾶ ἃπηοίαίομβ β΄ Ομ πο! ἀθυϊ, ψιδπ ᾿πίθρταση (δης1 ΠΟῚ Υ͵Βπὶ 

γερεΐθγ ἴῃ [πάϊςο, εβῦ: Οὐδ ΠΊΟΔΟΓΙΒ 14, 13 πατεῖ (Ο]. 94. 4), πὶ Χϑηο- 
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ΡὨΟΙ ΙΒ ΠΔΥΤΔΙΙΟΠΘ 8]106. ΘΟΠΟΙ ΠΥ ΠΟῚ ῬΟΒ88 81 βίδα ροϑύ ρϑοθῖὴ Ὁ]. 

94,1, ΤὨΪΒΒ1ΠΊ (ἸΘΔΡΟ πὰ ῬΟΥΓΟΧΙΒ86 ἰἰθ ΒυΖδηθατη ᾿ηβύϊ πα πη, ΦΙΔ ΠΑ ΔΙῚ 
ΤΟΧ Τανοοδΐαχῃ, ἀπτη δάμπις ἴῃ ᾿βύμτηο (ὐοΥ πίϊο τποσαγθῦασ. ΟΠ ᾿ΠΊΡΟΙΊΟ 

ΠΟ Ραγιυιϊδββοῖ, ῬδηὶΠοϊ ἀθπλ 501 Π.]ΒΒ ΠῚ 6] 6 οἶβθ8 δῦ (πάθη ν]οῖββθ ΟἸθασοθτη, 

4] ροβίθα Ὀ6]] πὶ οὐτὴ Ττγδοθτι5 ρΌ ΓΘ ἢ5 ΟΌΘΥΓΆΒ886 νἹἀθαῖαγ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ 6188 

Ὠδττοί 8. 4. αΠΠΠΟΌ]ΓΟΥ σΟΠΟΙΠἸΔΓῚ οατα 115 485 ῬΟΙΥΘΘΠτιΒ 2, 2, 7. 4υὶ δατη νἱαθα- 
[Ὁ Βυζαηύϊοσιπι ἀοἔδοίιιπι 1Π.6]]Πσ θοῦ απὸ ΑἸΟΙ 184] 856 ἀβαϊογϊπί Ὁ]. 92, 4. 
Ῥοβύ χιθιῃ ΟἸθαυο μη ΟὉ πορ]θοίδπι οὐιβύο]Δ 1 τη] ϑέτπη ἴῃ ΤΌ πὶ τ 11588 

᾿ οὕ σαπὶ ΤὨγδοϊθυιβ ὈΘ]] τη ροββίββθ. 5684 Ρ]αΐ. Ατίοχ. ὃ. 6 φυοα παυγϑὶ ΟἸεατ- 
στη ΔὉ 1,Δοθαϑοιμ 118 ΟΥ̓́ΤΟ ᾿ΠΒΘΥΙΓΘ ᾿55Έ1, ε Οἴδβία ἀποίαστη νἹ θυ] οἱ αΠΠ- 
ΟἸΠτηο οὔτι ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 5 ὨΔΥΓΔΙΟη6 ΠΟΠΟΙ]]Δ 11, Ὁ] ἀ6 110 οοηΐ, 1,1, 9. 

8, 2, 12. Δηποΐ. 8α ᾿Αρτέμιδι ν. 2. 56ῦ. ατγάτημη. 1--τ6. ν. 4. ες. πατρίῳ. 
3. 4: - κεραμίαις, φᾳοα Π1Π1]1, κεραμεαῖς ῬοΟύπι8 ΒΟΓΙΡΘΠ ΠῚ 6556 4 δ κερα- 

μίναις οδίθηα!ξ νϑγ. Β0Γ. ἀρ Ῥοβιἀοπίαπι ΑἸΠ θη. 4, Ρ. 152 Οὐ, ΤΌΣ πι8]8 κερα- 
μεοῖς, Ηδττηοαϊπη 11, Ρ. 4790 Ο, ΡΙαϊ. (1410. 8. 12, οὖ 41101. (ὐδίθγυτῃ ἴῃ νὩγ. 
ΒΟΥ, Ροβίία νεῦρα κεραμεαῖς---ὅίαρῃ. ροποπάδ 7. ροβύ φκοδόμηται. 

3, 4, 8. νΔΓ. ΒΟΥ. ν. ]Ὁ. ροβί Ρ. δα 4. βεοοπηάπτῃ [μἀγοῃογιπι, 564 νεφέλην ΟἸΔγ6 

ΒΘΟα Πα πη (ἀΔΙ] 111. 
3» 4, 1ο. τῇ δηΐδ πόλει, ααοα {0110 Ρορρο, σοηξεγθηάστη οὑπὶ ἣ δηΐθ κώμη 

8. 24, οἷ 4, 7. 21. τὸ δηΐθ ὄρος, 4126 αὐϑιηΐ 80 1.15 ΠΟΠΠΠ]115. 

3, 8» 5). Υ͂. 4. ἶοσ. καταλίπωσι. 

3. 5.11. δηποΐ. 864. βοῃ. Ῥγοιη. 226 : ̓Ἐξελυσάμην βροτοὺς τοῦ μὴ διαρ- 
ραισθέντας εἰς ἄδου μολεῖν, τοοΐα οοα. Μαά. τό. 

4: 2. 12. Υ. 2. ἰοψ. καταλίποι. 

4: 2; 15. ἀμαχητὶ ΧΕΠΟΡΠΟΙΙ ααοαπθ, αὐ ΤὨπογ ΙΑ] 4, 73.» ΠΠαύπατα νἹ ἀυ] 80 
ΠΡ Δ. 5 ΡΓῸ ἀμαχεὶ Ρ] ον 5 αἰχὶ δα ΤΏ685. ΒΊθΡῃ. 

4» 3» 21. Ρ. 179; 8 ἄνω ΡΥἱι5 ἀο]οῦ ΒΙΒβοθορ. Απποί. δά ΑμδὉ. Ρ. 51. 

4. 3. 22. Δῃηοῦ. 84 συνεκβαίνειν ΒΕρατπάδα ἃ ργεθοβαθηΐο. 
4. 4. 13. Ροβύ 5ΟΗΝ. ἀ6]. νεῦθα Ὀ15 ροβῖῖα [)6---2. 
4: 4: 14. τῆς αἰθρίας] ΄.. ρτοίαϊ. Ρ. χὶν. 
4. 6, 13. ἀῃπούῦ. δα ἀπελθεῖν ν. 2 ΒοΓ. Ἰη{6]Πρ10. 

4. 7» 15. δπποΐ. δα Χαλύβων ν. υἱ]ῦ. 507. 5. ΡΓῸ 5. 

4. 7. 19. γν.1. δὲ ἦλθον] ἰοψ. διῆλθον.---Ὀ. 2ού, 2. Τυμνιάς. 

4; Ἴ. 20. νΔΥ. 50Γ. 8 οὐ τῆς 66]. : εἰ---ἔνεκα. 
4, 7» 21. τὸ] Υ'.. δα 23, 4, 1ο.---τᾶ". ΒΟΥ. Ρ. 207, Ν. 2. 50}. κατεῖδον. 
4. ὃ, 27. νΔΥ. 50}. Ρ. 21ύ, ν. 13 ἐγίνετο Π). ρΡοποπάδ δπία πολλοὶ γὰρ κατ. 
5» 1, 9. μερισθέντες] Υ'΄. ργεϑῖ. Ρ. χν. 

Β. 2, 51. ἀῃοί. Ρ. 226, 60]. 1Ξ ν. 1. ΒΟΥ. αυἹθυθοῦμι. 

5. 2; 20. τὸ γένος] Υ'΄. ρτροῖ. Ρ. χν. 

5» 3. 6. ἀῃηῃοί. Δα Μεγαβύζῳ υ]ῦ. Δαὰ. )6 ἀδροβι{15 διΐεμ ἴῃ θα ρ]ο Ερμε- 

Β10 ῬΘΟΌ 118 Π1ο ΟἾγγ5. ΟΥ. 31, ν0]. 1, Ρ. 595. 
5» 3» 9. Υ. 5 ἰορ. σκηνοῦσιν. 

5» 4 26. δηηοῦ. δα καὶ φυλάττοντα ροϑί ΒΟΉΝ. «ἀα. ἈδοθρΙὶ φυλάττοντα. 
55 4, 32. ἰο. ἀνθέμια. Οοηξ. αΐοτη ἀ6 ποὺ νοσάρα]ο Βοροκι. ὕογρ. [Π80Γ. 

πη τὶ ἢ: 217. 
5, 5» 10. Δηποί. Υ. 2 501. Οὐηΐοχί. 
5» ὅ, 4. ναγ. 807. ν.- Ρ6 πο]. 46]. (δέ. συνεβ. 

Ὀ 
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5» ὅ, 12. ΨΆΓ. 501. 84 ἀριθμῷ μοβί 41τ8, δα ά. Τ)εἰεί ἀριθμῷ Βίββομορ. Απποΐ. 
δα ΑπδὉ. Ρ. 66. 

5. 6, 20. ν. 5. ἴοσ. ὅποι. 

5. ύ, 25. ΥγΆΓ. 561. δα τῷ δὲ 46]. (εἴ. τῷ δὲ μή. 
5» 8, 6. ν. 2 ἴοψ. ἀγαγών. 

5. 8, 21. ΨΆΓ. 507. ν΄. 23 Β0Γ. ἐπικουρεῖτε. 

ό, 1, 5. νΆ7. ΒΟΥ. δα αἱ 5οΥ. Α.Β.Ὁ. ΑἸΠδη. 

6. τ, ὃ. καὶ ροβί ἄνδρα βεοἸπαοηάατη. 

6, τ, 15. Δηποῖ, (0]. 2, Υ. 7 5607. ϑογτηη. 

6, 3, το. ἃηποΐ. (0]. 2, Υ. 1 56Υ. ΟἸΩΪΙ. 
ό, 4, 22. γΆτ. 801. δα ὑφ᾽ ΡῥΓῸ 5; 86. ς. 

6, 6, 3. 561. κατεῖχον. 

6, 6, 1τ8. ἰεψ. παραλίπω, 4ιοτηο 40 Ξερρῖπι5 ρεοσαΐατῃ ἀρπα Ογδίοσεβ. 8ὲ φωΐά 
α πι6 ργαίογηΐβϑιπι ἤμεγέ Ἰᾶπὶ Ατηδβοθοβ, Ἐῤ βῖς ΒΊββοπορ. Αππηοί. Ρ. 78. 

Ἴ: 1, 13. Ρ. 2 καὶ τοὺς] καὶ ἨγΒΟΗΙρ. ΜΊ56. ΡΏ110]. πον. 861. ἴαβε. 1ἵ, Ρ. 100. 
Οοπῖ. νᾶ. ΒΟΥ. 2, 2. 8. 

7. 1, 1ἴ. Δπηοΐ. δα ἔνδον ροβί 19. Ἔχ οὶ αἹέ οἴκοι. 
7:1, 33. Δηποΐ. δα Κοιρατάδης, ν. ΡΕ6Πι]ξ. ΡΙῸ 5, 50Γ. 5. 

ἤν» 1, 34. ἀπαγγελλόμενα)] ἀπαγγέλλεται ΗἸγΞΟΠΙρ. 1. ας. Ρ. 1τορ, 4665 οἴδπι 

καὶ Ροβί στρατιώταις, σΕἰθΥΙΠ ΘΟὨΕΓΘΠΒ Δα τὰ παρὰ 2,3, 4; 24: 5» 36, Ογτορ. 
τθν: τόν ἐ' 

7. 3. 32. Δ πΠού. Δα μαγάδι ν. 3 507. ἀ6 γγῸ 6. 
ἤ: 5» 23. δῃποί. δ6 ἃ. 22 δηΐβ σπείσεσθαι. 
ἡ. 6, τ8. δῃηποΐ. ν. ἀηΐθρθῃ. 507. ΑΥβίορῃ. 

γ. 6, 37. ΥΆΥ. Β0Υ. 3 ὅτι 507. ΡΓῸ ὅτε. 
ἢ. 7. Το. θαυμαστότατοι) ΑἸῖα ΠυΪπ5 ἔΟΥΠηδ6 ἀα ΠοιηΙηἸθ5 πβαγραῖδε βκθηρὶα 

ν. ἴῃ ΤΏ65. ϑίθρῃ. ὅϑεα ΠΌΤ 5θ6ρ6 νδυιδηθι5 οἵ 8] 6 ΠΕ θτι5 ἴῃ οχῖστπιο αἰῖπ8- 
4.6 ἀἸΒΟΓΙΠΊΙΠ6. 58{15 ΡΓΟΌΔὈ1}158 ᾿Θη Παρ δὰ Ῥῃδ]δτίη ἢ. τ 85. ορίπῖο ἀρυᾶ 
ΔΉ ΙΖ ΌΙΟΥΘ5 σογΐθ Ῥγεθβίασε θαυμάσιος. , 

7. 8, 1. δηποῖ. γ. 6 507. π| 10. (ὐδίθγαση οαπῃ ᾿ηἰευργθίδίίοπθ 5βοθο]. Βοά- 

1681 σοπξεστὶ Πσθὲ μος Π]οηβ ΟἾγυβ. ΟΥ̓ 11, νῸ]. 1. Ρ. 2358: Ταῦτα οὐκ ἐνυ- 
πνίοις ἐοικότα (Ηἰξὶ Ἰεσεπάπτη ἔοικε) τῷ ὄντι καὶ ἀπιθάνοις Ψεύσμασιν ; ἐν γὰρ 

τοῖς Ὥρῳ (υὖ ΡΥῸ τοι σορῷ (ὐαβαιθοπαβ οἱ δ] σου, ααὶ ν. Ἐρὶβέ. 1, τοὺ, Ρ. 
273) γεγραμμένοις ὀνείρασιν οἱ ἄνθρωποι τοιαύτας ὄψεις ὁρῶσιν. 

Ἴ. 8, Ἴ. δῃηποῦ. ν. Ρα πα]. 5ΟΥ. ᾿Ασίας. 
ΚΌΠΟ]. δα 1, 2, 8. 56Γ. Β6Π118.----4, 7, 6. πιτύων. 



- ἀμ ἕῊγ 

2. 

ΒΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ." 

(6χ Πιίορθπθ Τ,. 2, 48--59.) 

ΞΕΝΟΦΩΝ Γρύλλου μὲν ἣν υἱὸς, ᾿Αθηναῖος, τῶν δήμων ἱἘρχιεὺς, 

2 αἰδήμων δὲ καὶ εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν. τούτῳ δὲ ἐν στενωπῷ 

φασιν ἀπαντήσαντα Σωκράτην διατεῖναι τὴν βακτηρίαν καὶ κωλύειν 

παριέναι πυνθανόμενον ποῦ πιπράσκοιτο τῶν προσφερομένων ἕκαστον" 

ἀποκριναμένου δὲ πάλιν πυθέσθαι, Ποῦ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται 

ἄνθρωποι; ἀπορήσαντος δὲ, Ἕ που τοίνυν, φάναι, καὶ μάνθανε. καὶ 

4 τοὐντεῦθεν ἀκροατὴς Σωκράτους ἣν. καὶ πρῶτος ὑποσημειωσάμενος 

τὰ λεγόμενα εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν ᾿Απομνημονεύματα ἐπιγράψας. 

4 ἀλλὰ καὶ ἱστορίαν φιλοσόφων πρῶτος ἔγραψε. καὶ αὐτόν φησιν᾽ Δρί- 

στιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς ἐρασθῆναι Κλεινίου, πρὸς 

ὃν καὶ ταῦτα εἰπεῖν: Νῦν γὰρ ἐγὼ Κλεινίαν ἥδιον μὲν θεῶμαι ἢ τἄλλα 

πάντα τὰ ἐν ἀνθρώποις καλὰ, τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην 

ἂν ἢ ἐκείνου ἑνὸς ὄντος γενέσθαι, ἄχθομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι 

ἐκεῖνον οὐχ ὁρῶ, ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην χάριν οἶδα, ὅτι μοι 

5 Κλεινίαν ἀναφαίνουσι. Κύρῳ δὲ φίλος ἐγένετο τοῦτον τὸν τρόπον. 

ἣν αὐτῷ συνήθης Πρόξενος ὄνομα, γένος Βοιώτιος, μαθητὴς μὲν Τορ- 

γίου τοῦ Λεοντίνου, φίλος δὲ Κύρῳ. οὗτος ἐν Σάρδεσι διατρίβων 

παρὰ τῷ Κύρῳ ἔπεμψεν εἰς ᾿Αθήνας ἐπιστολὴν Ξενοφῶντι καλῶν αὖ- 

τὸν, ἵνα γένηται Κύρῳ φίλος. ὁ δὲ τὴν ἐπιστολὴν δεικνύει Σωκράτει 

4. ψιδτη ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 15 ΡΆ11110 οι ἀδίουθιη αιιδπὴ ἔουίασ 1ῃ ΘΟ π θ5 1)10- 
ΘΘΏ15 ΘΧΒΙῦ 0] ορο Μ5. Μραϊςοοὶ (ρ]αῦ. 69, 15, ἀρὰ Βδηαΐῃ. νο]. 2, Ρ. 035), ἐὰ- 
705 νατἸοίαϊοβ θχοουρίδο βαηΐ δα δα!!! οπθιη ΜΘ θΟΤΗ]]. 

1. τὸν δῆμον εα. ΜοΙθΟΠ1}] τῶν δήμων οοα, Μεα. 2. τούτῳ] τοῦτον στε- 
νωπῷ ) στενοττῷ ποῖ πιπράσκοιτο] εἰ πιπράσκοιτο φάναι] ἔφη 4. θεῶ- 
μαι] - ὁρῶμαι, ἴῃ τηᾶγρ'. “[γρ. θεῶμαι. κλεινίου κείνου, τὖὖ ΠΠΡΥῚ ΧΟΠΟΡΠΟΉ 5 
(ὐοην. 4; 12, ἀπᾶ6 ἤδθο Ρϑιϊζα, ργοθίθυ ππματη 48] ἐκείνου καί. λεοντίνου] λε- 

, οντίου. 

1. Οὐτὰ για πᾶς ΠΙορΘη18 οοηΐο- Ψψε] φιλοσόφων, ᾳφιοα οἴη πρῶτος 
τοηα για Χοπορ ΠΟ 8 ΔὉ [,οἰσοη- Ἰπηρθηάᾳμη, ἱπϑρίθ στὴ ἱστορίαν Π0Ὲ- 
ΠΟ βογιρία Βίορταρ ἠδ εγυϊυογϑοίίε, απ- ἸΌΠρθη8Β Θυϊᾶαβ ν. Ξενοφῶν, πρῶτος 
ΟἸΘΉ 16 Θὲ ῃιΟΟΙΘΥΊ.6, ΝΟ]. 51, ΡΔΥ18. τ828, ἔγραψε βίους φιλοσόφων. (ἰυῖι5 οτ- 
Ρ. 869 5644. 'π46 ρμοζὰ Βιπύ ᾳὰθ8 ἀθ τογθιῃ ποίαν! ΦΟηβῖτι8 [)6 βουῖρί. Ὠἰβέ, 
6] 5 βθηΐθηίϊα τυ] 15 Ἰῃ ΔηΠού. ῬΒΠ]ΟΒΟΡΉ. 1, 7» Ρ. 27. 

8. ἱστορίαν φιλοσόφων πρῶτος ἔγρα- 5. Οοηΐ. ΑΠδΌ. 3.1, 4 566η. 

Ὀ 2 



ΤᾺ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. ΧΧ 

Ἀ ,ὔὕ ᾿ ς “ ἃ ἥ ’ Φ᾿ ᾽ Ν 

καὶ σύμβουλον ῃρεῖτο. καὶ ὃς ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς Δελφοὺς χρη- 
’ “ν 8 “Ὁ (θ πε ΄- .“ Ν Ν Ν ’ σόμενον τῷ θεῷ. πείθεται Ξενοφῶν, ἥκει παρὰ τὸν θεὸν, πυνθάνεται 

ἊΨ Α “- οὐχὶ εἰ χρὴ ἀπιέναι πρὸς Κῦρον, ἀλλ᾽ ὅπως" ἐφ᾽ ᾧ καὶ Σωκράτης αὖ- 
ς Ἷ 3 , . “ 

τὸν ἡτιάσατο μὲν, συνεβούλευσε δὲ ἐξελθεῖν. καὶ ὃς γίνεται παρὰ 
» ὦ» Ἀ ΄-“ -“ 

Κύρῳ, καὶ τοῦ Προξένου φίλος οὐχ ἧττον ἦν αὐτῷ. τὰ μὲν οὖν ἄλλα 
᾿ς Ν Ἄ, 3 ἀ ΄ Ν Ν , « “- π Ἂς [ ἘΡο ΟΣ 

τὰ κατὰ τὴν ἀνάβασιν γενόμενα καὶ τὴν κάθοδον ἱκανῶς αὖὗτὸς ἡμῖν 

6 διηγεῖται. ἐχθρῶς δὲ διέκειτο πρὸς Μένωνα τὸν Φαρσάλιον» παρὰ τὸν 
χρόνον τῆς ἀναβάσεως τὸν ξεναγόν᾽ ὅτε καὶ λοιδορῶν αὐτόν φησιν 

αὑτοῦ μείζοσι κεχρῆσθαι παιδικοῖς. ἀλλὰ καὶ ᾿Απολλωνίδῃ τινὶ ὀνει- 

ἡ δίζει τετρῆσθαι τὰ ὦτα. μετὰ δὲ τήν τε ἀνάβασιν καὶ τὰς ἐν τῷ Πόν- 
Ν τ ΄ι “ τῳ συμφορὰς καὶ τὰς παρασπονδήσεις τὰς Σεύθου τοῦ ᾿Οδρυσῶν βασι- 

’ 

λέως ἧκεν εἰς ᾿Ασίαν πρὸς ᾿Αγησίλαον τὸν Λακεδαιμονίων βασιλέα, 
“ Ν »» 7 9 δ ̓ν Ν “Φ 5 ε μισθοῦ τοὺς Κύρου στρατιώτας αὐτῷ παρασχὼν, φίλος τε ἦν εἰς ὕπερ- 

΄' “ ἃ Ν Ν “ ᾿ς δ΄ ἘΡ , ’ὔ 

βολήν. παρ᾽ ὃν καιρὸν ἐπὶ λακωνισμῷ φυγὴν ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων κατεγνώ- 

5. αὐτὸς ἡμῖν] ἡμῖν αὐτὸς 
πόντῳ. τὰς σεύθου] τοῦ σεύθου 
μονίων] λακεδαιμόνιον 

6. Μένωνα] Κ΄. ΑΠπΑὈ. 2, 6, 21 866. 
᾿Απολλωνίδῃ] ἨΝΠ453, τ; τ. 
τς μισθοῦ τοὺς Κύρου στρατιώτας αὐ- 

τῷ παρασχὼν] Εττοτοτη ΠΙοΟροηΪΒ Αρε- 
βδθτη οοπίμπαεπίῖϊβ στη γυγαρθθαρα, 
οαϊ εχογοῖθαβ ΟΥτὶ γαῖ ἀπδὉ. 7, 8 
28, ροβίθα [ υου θθ 6] 85 ϑπσοα βου 
(Η. στ. 4. 1, 8), οἵ δὸὸ Ποὺ ἀθυηαπη 
Αρεβῖδο (10. 3, 4, 20) ΘΟΙΆΠΪΒΒ118 Εϑῦ, 
ποίαν! ΓΘ ΓΟΠΠἾτ5 Ρ. 380, Ἰΐοτη ΤΙτ- 
τγα}πι5 Μία5. ΡΏ11Ο]. (ὑδηΐδῦγ. νο]. 1, 
Ρ. 511, 515. Πηρεγαμ δχϑροϊϊαβ Χο- 
ΠΟΡΒΟπίθπι 580 [λεγο ον] ἀδ ΤΊΙΓΒ 18 8118- 
οαρίββθ ορι παίον τοί Η]βίου. νο]. 

9, Ρ. 280. 
ἐπὶ λακωνισμῷ] δὶς Χεη. Η.(ὑ 4: 4; 

ΕΣ Φοβούμενοι μὴ τοὺς φάσκοντας ἐ ἐπὶ 
λακωνισμῷ φεύγειν κατάγοιεν" ἤ.1τ,46: 
Ὅσους ἐξέβαλεν ἐπὶ λακωνισμῷ. δῆς 
δαΐοη ΧΟΠΟΡΏΟΗΙ σδιιββᾶμη δχϑβίι- 
[586 6Χ51}1 οὕτὴ Π1ορθπθ σομβθηίτιη 
Το στοπηῖι5 Ρ. 380, ΝΙΘΡ ΌΤΙ 8 ἴῃ σΟΙη- 
τηθῃίαοηθ ἀ6 Ηἰβίογια σεθοα ΝΜ π56ὶ 
ΡὮΠ]Ο]. (ὑδπίδθτῖρ᾽. νῸ]. 1, Ρ. 487 (αὶ 
οΟΠ] οἱ Χοπορῃοηΐθπι ροβίατιδπη ἴπη- 
Ρδυϊαπη Θχθγοϊξιιβ ἀθροβυϊββεῖ, Ἠϊβίο- 
τῇδ Οὐεθοθθ ΠΌΥΟΒ ἀπὸ ῬΥΊΟΓΕΒ δα δὺ- 
Βοϊγθηάδσῃ Πιβιοσγίαγη “που 41415 σοΠ}- 
Ῥοβῖββθ, Αἰμθηΐβαιιθ νευβαίμση 6856 
δηΐθ ὑῬγο ατη δα (ὑπ άπιπη, δίατιθ ἔτ 
ἀδηγατη αασπῃ Αρδβιϊδθτη ἴῃ ΕΣ ΤΟΡΆΠΩ 
{ταηβρστοβϑαχη οὖ δάνογβιιβ Βοοίοβ ἀ- 
ΓΠΘὨἸ ΘΒ τη Β06105 Ργοίθοϊατη βοαπα- 
(5 οββεΐ [Απδῦ. 5, 32; 7, ΟἹ. ού, 4-Ξ 

6. τὸν ξεναγὸν]) τῶν ξεναγῶν τ ᾿ ἢ. τῷ πόντῳ] 
τῶν ὀδρυσῶν] ὁδρυσῶν (516) λακεδαι- 

αὐτῷ παρασχὼν παρασχὼν αὐτῷ φυγὴν] φυγῆς 

"3 Ο. 294. Οἰιπίοῃ. Ε. Η. νοΐ. 2, Ρ. 
4. 66. 3.7, ΘΧΒΙΠΙΟ 6588 τηυ]ξαξατη), 

ΤῊ ΓΙναΙί δ ΜΒ. ΡΠ11Ο]. 1. 6. Ρ. 515» 
εἰ ατοίβ ΗἰδίΟΓ. νο]. 9, Ρ. 242 8. 
Οἱ οοπίτα Ῥαμβδηΐδηη (Ἰ06Ο0 δᾶ 5. 8 
11.) Δηϊηδανοσί τ, Π“αδτηνΒ Ρ]ΘΟΘΓΘ 
ΑΥΒΘΒΙθηβιθτ5 πη ρΡοΐαπετις Χοπο- 
ΡΒΟΠΙΙΒ 50 διηϊοο 1 ,ορϑθιπ ΟΠ Τη 
γτο τοῖα, 14 χφαοα ϑοογαΐθιῃ τηθ- 
[1556 ἰΙρβ6 πᾶῖταΐ ΑΠΑΡ. 3.1, 5,» ΥἹΧ 
[Δτηθ ΘΧΒΙΠΪΟ ΡῬΥΟΡΙΕΓ 1Π]Πᾶτὴ ΡῈ 
Ροΐαϊββα, σψαυστη ΑΥΆΧΟΥΧΟΒ {ἢ ᾿Ρ86 
ααοαὰθβ Ποβίϊβ δβϑϑείύ ΑΥὐΠΘΠΙ ΘΠ 1. 
ἈΑεςεαϊῦ χαοα, αὖ [οἰ τοπππ5 δηϊτηδα- 
νεθ, Χεπορῃοη ΑΠδΡ. 7, ἢ, 57 [65- 
ταῦτ 56 Πηϊΐα 118 ΘΧρθα 06 ΟΠ ΠῚ 
[αοϊατη ἔαϊδβθ ἘΧΒΌ]ΘΩ, απδ]θη 86 α1- 
οὐ 55 3, 7» αἵ, 51] νεγὰ δβϑβεὺῦ Ῥδιιβδῃῖδ8 
ΟΡΙΏΪΟ, ταϊτὰ ἔογος ἰδγαϊίαβ ΡΌθῃδ. 
ὕὍπαςθ υἵεγαμθ οΟ]]Πσὶξ, ΘΠ τη] βοοῖα- 
[65 οὑτὴ Ουὐτὸ 81] 14 οοηΐα]ουῖς δὰ 
ΑΥΒΠΟΠΙ ΘΒ: ΠῚ ΔΠΪΤηΟΒ ἃ ΧΕπορμοηΐθ 
ΔΌΔΠἸ]Θ μη 085, να ἰδ! θ ἢ ΟδΙΒΒΘΙΩ 
ΘΧΒΙΠ] δχϑίζιββα φᾳαοὰ Αρεβῖαο δά- 
ΕΓΒ ΒΟΟΪο8. Αἰδβεπιθεπβδίατη ρτγοῆ- 
οἰβοθῃ 86 ᾿πηχίββεῖ. Ῥδιιβδηΐδ ορὶ- 
ΠΙΟΠΘΠ Βοααϊανῦ 10 ΟἾγνβ. Οὐ. 8, 
νΟ]. 1, Ρ. 275: Ξενοφῶν δὲ ἔφευγε διὰ 
τὴν μετὰ Κύρου στρατείαν. 516. Θηϊ ἢ 
ἸΙΡΥῚ τΠΘ]] 88 ΡΤῸ οὗτος. ϑ0Β0]. δἃ- 
ἴξθπη: Κῦρον. λέγει, ᾧ συνεστράτευσε 
Κλέαρχος, οὗ δολοφονηθέντος Ξενοφῶν 
ὁ Τρύλλου τὴν περὶ λιόπην (περιλοίπην 
ΘΟΠΠ ΘΙ 6.8 δα 7, ἢ, 57» 4] περίλοι- 



ΓΒ... ψχυνχν 

ΥΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ. ΧΧῚ 

σθη. γενόμενος δ᾽ ἐν ᾿Εφέσῳ καὶ χρυσίον ἔχων τὸ μὲν ἥμισυ Μεγα- 

βύῴῳ δίδωσι τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερεῖ φυλάττειν ἕως ἂν ἐπανέλθῃ, εἰ δὲ 
μὴ, ἄγαλμα ποιησάμενον ἀναθεῖναι τῇ θεῷ, τοῦ δὲ ἡμίσεος ἔπεμψεν 

8 εἰς Δελφοὺς ἀναθήματα. ἐντεῦθεν ἦλθεν εἰς τὴν “Ελλάδα μετὰ ᾿Αγη- 

σιλάου κεκλημένου εἰς τὸν πρὸς Θηβαίους πόλεμον" καὶ αὐτῷ προξε- 

νίαν ἔδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἐντεῦθεν ἐάσας τὸν ᾿Αγησίλαον ἧκεν 

“εἰς Σκιλλοῦντα, χωρίον τῆς ᾿Ηλείας ὀλίγον τῆς πόλεως ἀπέχον. εἴἵ- 
πετὸ δὲ αὐτῷ καὶ γύναιον ὄνομα Φιλησία, καθά φησι Δημήτριος ὁ 

Μάγνης, καὶ δύο υἱεῖς Γρύλλος καὶ Διόδωρος, ὥς φησι Δείναρχος ἐν 

τῷ πρὸς Ξενοφῶντα ἀποστασίου, οἷ καὶ Διόσκουροι ἐπεκαλοῦντο. ἀφι- 

ἐπανέλθῃ] ἐπανέλθοι 
τὴν ἑλλάδα μετὰ ἀγησιλάου 
ματι ἀποστασίου] ἀποστασίῳ 

πον Ῥοία8 ἀοὈεθαῦ αυᾶπὶ ααοά ϑομθ- 
ἴεν. δα ΟΥ̓ΕΡΌΥ. Ρ. 405 νοἸθθαΐ περι- 
λειπομένην) ὑπολαβὼν στρατιὰν ἐκ μέ- 
σης Περσίδος τοῖς Ἑλληνικοῖς διεσώ- 
σατο ἤθεσι. Αἀα!ῦ διιΐοπ ΘΟ ΘΙ 618 
ΒΟΒΟΙΊΟΙ δα εἰυβάθιῃ ΟΥ. 64, νο]. 2, νὴ 
336 (ἀρυὰ Ἐ δἰ βικίατη 10. Ρ. 00): 
σύντομα ἐκεῖνα οὐ λέγω τὰ ονλδνμιν 
νον τὴν Σωκράτους καταδίκην καὶ τὴν 
Ξενοφῶντος φυγὴν) οἱ Λάκωνες Σω- 
κράτους τῷ δεσμωτηρίῳ ἐμβληθέντος 
τοῖς ἐπιτηδείοις. ἐπέστειλαν, Σωκράτης 
κατεδικάσθη, καὶ Ξενοφῶντος φυγαδευ- 
θέντος, Ξενοφῶν ἐφυγαδεύθη. 

8. Σκιλλοῦντα] 1)6 ΒΟ! πηΐθ Ῥγϑθίογ 
ὙΠεπηϊβύπιμη ἴῃ δηποῦ. δὰ ΑΠΔΡ. 5, 3; 
ἢ 5.0 ὯΌῚ 46 60 δρὶὺ Χϑῃορῇοῃ, οἰΐᾶ- 
στη Ραυβδηϊδβ 5. 6, 5: Λακεδαιμόνιοι 
δὲ ὕστερον Σκιλλοῦντα ἀποτεμόμενοι 
τῆς Ηλείας Ξενοφῶντι ἔδοσαν τῷ Γρύλ- 
λου, φυγάδι. ἤδη γεγονότι ἐξ ̓ Αθηνῶν. 
ἐδιώχθη δὲ ὁ Ξενοφῶν ὑπὸ ᾿Αθηναίων, 
ὡς ἐπὶ “βασιλέα τὸν Περσῶν, σφίσιν 
εὔνουν ὄντα, στρατείας μετασχὼν Κύ- 
ρῳ πολεμιωτάτῳ τοῦ δήμου. καθήμενος 
γὰρ ἐν Σάρδεσιν ὁ ὁ Κῦρος Λυσάνδρῳ τῷ 
᾿Αριστοκρίτου καὶ Λακεδαιμονίοις χρή- 
ματα ἀνήλισκεν ἐ ἐς τὰς ναῦς. ἀντὶ τού- 
των μὲν Ξενοφῶντι ἐγένετο φυγή" κα- 
τοικήσας δὲ ἐν Σκιλλοῦντι, τέμενός τε 
καὶ ἱερὸν καὶ ναὸν ᾿Αρτέμιδι ῳφκοδομή- 
σατο ̓ Ἐφεσίᾳ. παρέχεται δὲ ὁ ὁ Σκιλλοῦς 
καὶ ἄγρας θ ἡρίων, ὑῶν τε ἀγρίων καὶ 
ἐλάφων. καὶ τὴν γῆν τὴν Σκιλλουντίαν 
Σελινοῦς ποταμὸς διέξεισιν. οἱ δὲ Ἢ- 
λείων ἐξηγηταὶ κομίσασθαί τε αὖθις 
Σκιλλοῦντα Ἠλείων ἔλεγον, καὶ Ξενο- 
φῶντα, ὅ ὅτι ἔλαβε παρὰ Λακεδαιμονίων 
τὴν γῆν, κριθῆναι μὲν ἐν τῇ ̓ολυμπιακῇ 
βουλῇ, τυχόντα δὲ παρὰ ᾿Ηλείων συγ- 

8. ἦλθεν μετὰ ἀγησιλάου εἰς τὴν ἑλλάδα] ἦλθεν εἰς 
εἰς σκιλλοῦντα] εἰς κυλλοῦντα ὄνομα] ὀνό- 

γνώμης, ἀδεῶς ἐν Σκιλλοῦντι οἰκῆσαι. 
καὶ δὴ καὶ ὀλίγον ἀπωτέρω τοῦ ἱεροῦ, 
μνῆμά τε ἐδείκνυτο, καὶ τῆς Πεντελῆσίν 
ἐστι λιθοτομίας εἰκὼν ἐπὶ τῷ τάφῳ" εἰ- 
ναι δὲ αὐτὸ Ξενοφῶντος λέγουσιν οἱ 

προσοικοῦντες. ΟΘὅο 46 Ἰοοο αἰΐετο- 
4086 εοἸυβάθῃῃ ἀ6 ο]πηίθ 6, 22, 4, 
ᾳαϑ Θομποιάθγι5. αἸββουπδγαῦ ἴῃ ρ1- 
τηθῖτο 8α ΑΠπδὉ. 5, 3; 8, ΄σαυπι τϑάθδηΐ 
ἔεγθ δα Ὄχοουρία οχ ιορθηὶβ για οἵ 
181] Βαρθαπῦ απ0α 80 ΤΘΟΘΗΓΟΥΘῈΒ 
ἨΙΒΙΟΥΊΟΙΒ ΠΟῚ 810 τϑοῦϊαβ ΡΘΗ 5616 
δχροβιζασῃ, 58015. ὯΔ Ὁ] ΠΟΠΠΤ]1ὰ ἴῃ 66 
Ρούϊα δηποίδιοῃϊθτιιθ δα ΠΙορθΠθτη 
ἸΏΒΘΓΈΤΘ. Οὐ05 απ Βοαυϊθαῦ Πᾶτγα- 
[10 46 δχοῖβο 80 1615 δ: πηίθ οχ- 
Ρυϊδοααθ Χοπορμοπίβα [ΓΟ ΠΏ1Ο τηπ}- 
ἴο ν᾽ αθῦαν νου ΒΓ ΠΟΥ ααδη οχοροία- 
τατῃ ΕἸθογατη ἀρὰ Ραιβϑηῖδπι, βοίδ, 
πὖ ΠΟΙ] ]ΟΙΌ, 410 ἀΘΙ ΘΓ Θ Υ ΤΠ ΘΠΊΟΥ]ὰ 6χ- 
ΡυΪ81 δ ΕἸοῖβ Χβεπορμοηῖβ. Βε)οῖΐ 
δαπάθιῃ ατούπιβ ΗΊἸΒ[ΟΥ. νο]. 9, Ρ. 246 
ΔηΠοῦ,. 1, αποα Ροβύγομηα ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ8 
βουιρία, νϑ]αῦ ΠΌΘΟΥ ἀθ ᾽ βοίρβ]θα8, 
Η:ρρδγοῃίοιιβ οἴο., βαῦϊβ ρυορθηΐ Χο- 
ΠΟΡΠοηΐθη ἃ0 τοῦ ΑἸΠΘΠΙΘΗΒΙΠΓΩ 
ΠΟῊ ἔαϊ888 δα δχύγθ πη τπιβ4 16 56 Π10- 
ἵστη. 

Δείναρχος ἐν τῷ πρὸς Ξενοφῶντα 
ἀποστασίου] ΘΠ ΠΘΙ θη ἴῃ Ἐριπηθίτο 
84 Απαῦ. ΟΡΙΠΙΟΠ ΘΠ, πὰπο ΧΘηοΡΒοη- 
[6ΠΔ ὨΑΌΘΗΪ5 ῬΙῸ 800Ί0 ΘΧΡϑα ]ΟῊ 15 
Ογτὶ, ατούιβ Ηβίοσ. νο]. 9, Ρ. 246, 
δηηοὗὔ. 2, ΤΘΥ61}1 δηϊτηδανοσις ̓ ρ58 [)1- 
ΠΆΤΟῊΙ ϑοίδίθ ἃ. Α. ΟἹ. 261 δ], ρΡτἸτηδτη- 
46. ΟΥ̓ΔΙΟΠΘΠ, ἃ. 3326 ΠαΡυ886. ρου ἢ]- 
ὈΠῚ, δὲ Π]ιατα Οτγ}}} ΗΠ ΧΘΠορΒοη 8 
ἤπ1588 σΟη] οἱ, 40] ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ6 1118 ἂν] 
ΤῊΘΠΠΠΟΏΘΙ ἴδσΘΓα ΡΟ ΙΘΤῦ. 

Διόσκουροι] Ἐπιβίαίῃ, Οἀ. Ρ. τ686, 



ΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΙΊΞΚ. ΧΧΙ 

κομένον δὲ τοῦ Μεγαβύζου κατὰ πρόφασιν τῆς πανηγύρεως, κομισά- 
ἤ “ “- 

μενος τὰ χρήματα χωρίον ἐπρίατο καὶ καθιέρωσε τῇ θεῷ. δι᾿ οὗ ποτα- 

μὸς ἔρρει Σελινοῦς, ὁμώνυμος τῷ ἐν ̓ Εφέσῳ. τοὐντεῦθεν διετέλει κυνη- 
΄- Ν. “ 

γετῶν καὶ τοὺς φίλους ἑστιῶν καὶ τὰς ἱστορίας συγγράφων. φησὶ δ᾽ ὃ 

Δείναρχος ὅτι καὶ οἰκίαν καὶ ἀγρὸν αὐτῷ ἔδοσαν Λακεδαιμόνιοι. ἀλλὰ 

καὶ Φυλοπίδαν τὸν Σπαρτιάτην φασὶν αὐτῷ πέμψαι αὐτόθι δωρεὰν ἂν- 

δράποδα αἰχμάλωτα ἐκ Δαρδάνου" καὶ τὸν διαθέσθαι αὐτὰ ὡς ἐβού- 
2 ΄- 

λετο’ ᾿Ηλείους τε στρατευσαμένους εἰς τὸν Σκιλλοῦντα [καὶ] βραδυ- 
’, ΄ 2 -“- ἈΝ ’ “ Ν ᾿, ε -οὖ 3 “ Φ 

ονόντων Λακεδαιμονίων ἐξελεῖν τὸ χωρίον, ὅτε καὶ τοὺς υἱεῖς αὑτοῦ εἰς 
΄ - δος ἀρ ν 5 “ Ν 5 ναὶ --} “ Φ 

Λέπρεον ὑπεξελθεῖν μετ΄ ὀλίγων οἰκετῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα εἰς 
, 3 ’ Φ Ἀ »] ’ Ν Ν "“" 5 -“" 

τὴν Ἦλιν» πρότερον, εἶτα καὶ εἰς Λέπρεον πρὸς τοὺς παῖδας, κἀκεῖθεν 
Ν 2 “- 5 Ψ “ ᾿ ἘΝ “ 5 ᾽ 

10 σὺν αὐτοῖς εἰς Κόρινθον διασωθῆναι καὶ αὐτόθι κατοικῆσαι. ἐν τούτῳ 

δὲ ψηφισαμένων ᾿Αθηναίων βοηθεῖν Λακεδαιμονίοις, ἔπεμψε τοὺς 
΄ν Ὁ Ν, ᾽ ͵ «ε Ν -“" ’ὔ 

παῖδας εἰς τὰξ Αθῆνας στρατευσομένους ὑπὲρ τῶν Λακεδαιμονίων. 

καὶ γὰρ ἐπεπαίδευντο αὐτόθι ἐν τῇ Σπάρτῃ, καθά φησι Διοκλῆς ἐν 

τοῖς Βίοις τῶν φιλοσόφων. ὃ μὲν οὖν Διόδωρος οὐδὲν ἐπιφανὲς πρά- 

ἕας ἐκ τῆς μάχης ἀνασώζεται, καὶ αὐτῷ υἱὸς ὁμώνυμος γίνεται τἄ- 
σν ς Ν ΄ ’ Ν Ν « Ἷ “' “Ὁ ε 

δελφῷ. ὁ δὲ Γρύλλος τεταγμένος κατὰ τοὺς ἱππέας. ἦν δὲ ἡ μάχη ἡ 

σεληνοῦς  σελινοῦς 
τόθι ἐβούλετο] ἠβούλετο 
πραιον συνεξελθεῖν 

59: Ἱστορία δὲ ἡ λέγουσα ὅτι Ξενοφῶν 
ὁ γλυκὺς ἐκεῖνος ᾿Αττικὸς (]. ᾿Αττικὴ) 
μέλισσα ἐπωνομάζετο παραδίδωσι καὶ 
ὅτι οἱ ἐξ ἐκείνου καὶ Φιλησίας υἱοὶ 
Γρύλλος καὶ Διόδωρος Διόσκουροι ἐπε- 
καλοῦντο. ΜΕΝΑΘσ ΤΌΝ. Ῥοδαβ Διόσ- 
κοροι. ἴ)6 Χεπορῃοηῦ!β ὌΧΟΙΘ Υ. δᾶ 
8.15. Γύναιον ΟἸοΪ ΠΟῚ ΤΠ] ΠΠ5 ΠΟΠΘ6- 
56 4.81ΠῚ γυνὴ 6 ΤΠ ]1ΘΓ6 δαΐ σΟη]ρθ 
οβίθησπηξ Ἰοο] δα “65. Βέβρῃ. νο]. 2, 
Ρ. 828 οἰΐαί. 

τὰς ἱστορίας] Ηος γοσαθιϊ]ο ποὸπ 
ἰδπίαμη Ηβίογιατη (ἀγεβοδτῃ (ν. ργοθῖ. 
δα 1]8πΠΔῈ Ρ. ΧΙ. δηηοΐ. 6.), 586 εοἵ- 
ἴᾶτὴ ΟὙΤΟροθαϊδτα ἀἰἸοηΐ ΤΕΟΘΠΓΟΓΕΒ, 
αὖ δ]445 ν. ᾿Αρχεῖα, Μαχίτηι5. Ρ]Α- 
Βα α1ὰ5 ΝΥ α]2Ζ. ἈΠ. νο]. 5. Ρ. 529. 7. 
θιορσθηῆθ5 δαΐθη δα ἀπ016 οἰϊδτη 
Απδθάβιη, αὐ τϑοΐθ δηϊπηδανογαξ [,6- 
ΤΓΟΠΉΙᾺ8. 

9. κατοικῆσαι) ΧΝοΠΟΡΠοΟηΐΙΒ. οὕτη 
θιοηγ 5810 οοηβαθιἸ Πθιὴ παγγαῦ ΑἰΠ6- 
ΠδρτΙ5 10, Ρ.427 Ε: Ξενοφῶν ὁ Τρύλλου 
παρὰ Διονυσίῳ ποτὲ τῷ Σικελιώτῃ πί- 
νειν ἀναγκάζοντος τοῦ οἰνοχόου, προσα- 
γορεύσας ὀνομαστὶ τὸν τύραννον, Τί δὴ, 
ἔφη. ὦ Διονύσιε, οὐχὶ καὶ ὁ ὀψοποιὸς 

φησὶ δ᾽ ὁ] φησὶ δὲ καὶ ὁ 
9. υἱέας] υἱεῖς 

᾿ ᾽ . » ΄ 

καὶ εἰς λέπρεον εἰς λέπραιον 

αὐτόθι δωρεὰν] δωρεὰν αὖ- 
λέπρεον ὑπεξελθεῖν] λέ- 
1Ο. τὰς ἀθήνας] ἀθήνας 

ἀγαθὸς ὧν καὶ ποικίλος ἀναγκάζει ἡμᾶς 
εὐωχουμένους ἐσθίειν καὶ μὴ βουλομέ- 
νους, ἀλλὰ κοσμίως ἡμῖν παρατίθησι τὴν 
τράπεζαν σιγῶν ; 

το. ἐπεπαίδευντο] Ῥ]ΐάαΓοἢ. Αρ681]. 
6. 20: Ξενοφῶντα δὲ τὸν σοφὸν ἔχων 
μεθ᾽ ἑαυτοῦ σπουδαζόμενον ἐκέλευε τοὺς 
παῖδας ἐν Λακεδαίμονι τρέφειν μετα- 
πεμψάμενον, ὡς μαθησομένους τῶν μα- 
θημάτων τὸ κάλλιστον, ἄρχεσθαι καὶ 
ἄρχειν. ΜΕΝΑΟσΙΌΞΒ, 
ἡ μάχη περὶ Μαντίνειαν) ἡ μάχη ἡ 

περὶ Μαντίνειαν ΟοθεῖιΒ. δα ςε]6- 
ὈΓΘΙῚ ΠΟ ἔπ|586 Ραρπδτῃ δα Μαπηΐ- 
ῃθϑτῃ, ἴῃ {πᾶ οοοϊάοτι αὐν]αβ, ἀἸβρα- 
(αὖ Α. β΄ μου. ἴῃ αἰββουίαϊοπμα ἀ6 δὰ 
ν ΔΙ Βα 6. νϑίθγατη εὖ σϑαθη στ ἴῃ 
δ΄ Βἰβίουϊα δυγοσῖ θὰ Μαβοὶ ΒΠοη. 
1847, Ρ- 45.090, .ΌΪ Ρ. 59 νεῦρα ἐν 
ταύτῃ---ἔπεσεν [ϑοσθηϊ8, ΠῸη ΕΡΠΟΥΙ 
6588 σοῃ]οϊξ, τθοΐθαμθ δηϊτηδανογαξ Ρ. 
63, Ῥαιιβαῃδιη, 6111 1, 3, 4; 9» 15» 5» 
οἵ βεουπάθπμη ΑἰΠΘηΙθηβοβ οἵ ΤΠθρὰ- 
ΠΟῸ5 8, 11, 6, πος {χδαϊα!ϊῦ, ρΡιοῦαγαπ 
ἘλΙρὨγΆΠοΥΪβ, απο συ] ]ατη δχῃθογεξ 
ΟὈἰΓαποδηΐθπὶ ΠΟΒ.115 θαυίαίιιβ ατι- 
Θ61, ᾿ρ811ΠῚ 6556 τη8]6 ἱπίογργοίδίιπη 
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περὶ Μαντίνειαν, ἰσχυρῶς ἀγωνισάμενος ἐτελεύτησεν, ὥς φησιν ἜφΦο- 

ρος ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκοστῇ, Κηφισοδώρου μὲν ἱππαρχοῦντος, ᾿Ηγη- 

σίλεω δὲ στρατηγοῦντος. ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ καὶ ᾿Επαμεινώνδας ἔπεσε. 

τηνικαῦτα δὴ καὶ τὸν Ξενοφῶντά φασι θύειν ἐστεμμένον" ἀπαγγεὰλ- 

θέντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ θανάτου ἀποστεφανώσασθαι: ἔπειτα μαθόντα ὅτι 

γενναίως, πάλιν ἐπιθέσθαι τὸν στέφανον. ἔνιοι δὲ οὐδὲ δακρῦσαί 

φασιν αὐτὸν, ἀλλὰ γὰρ εἰπεῖν, Ἤιδειν θνητὸν γεγεννηκώς. φησὶ δὲ 

᾿Αριστοτέλης ὅτι ἐγκώμια καὶ ἐπιτάφιον Ττρύλλου μυρίοι ὅσοι συνέ- 

γραψαν, τὸ μέρος καὶ τῷ πατρὶ χαριζόμενοι. ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος ἐν 

τῷ περὶ Θεοφράστου καὶ ᾿Ισοκράτην φησὶ Γρύλλου ἐγκώμιον γεγρα- 

φέναι. Τίμων δ᾽ ἐπισκώπτει αὐτὸν ἐν τούτοις" 
ε' Ἄ ΄ - Ὁ ΄ Ὁ ΨΝ , 
ἀσθενικὴ τε λόγων δυὰς ἡ τριὰς ἢ ἐτι πόρσω, 

οἷος Ξεινοφόων ἕ εἴτ᾽ Αἰσχίνου οὐκ ἀπειθὴς Ἔ 

γράψαι. 

κηφισοδώρου] κηφισιδώρου 
φησὶ γρύλλου ἐγκώμιον] 

ΡούτιΒ8 απιᾶτη ΕλαρΡ ΠΥ Δ ΠΟΥ τη 510 οοηδι- 
α15586 ἱππομαχίαν δηΐθ ΡΓΟΙΠαΠ) αὕτη 
ΡΓΘΙΟ ἰρ8ο, χασπὶ δαυϊθτι8 ππη- 
άύδτη ρτϑ ποῖ ρδιηοπάαβ. 801ο- 
ΘΘΠη65 ἴϑδιηθη απ ΡΟΥΘ αἰγδυήη 6 
Ῥαρπδτη 1ρ08586 αὔοαὰθ σοηδπιηάεῖ, Ρο- 
δα] οὔϊδτη ΒΟ ΌΘΓΘ ἡ περί. 

Ἡγησίλεω] )6 ᾳὰο οοηΐ. Βοροκῇ. 
πδοη. ΑἰΠΘη, νο]. 1... 778. Νοιηθῃ 
ἴῃ ᾿Ηγήλοχον δογταρύστη ραᾶ 1)1οαο- 
τῦχμῃ ποίαν! δα Η. τσ. 7: 5. 26. 

εἰπεῖν] Οοηΐ. [ΡΙαΐάγοι. ΜοΥ. ῥΡ. 
ττ8 Ε΄, διίοθεοιβ ΕἼΟΥ. 7, 40. Δ ]]Δη. 
ΝΠ σα. Δ16... Μόχιτη.. 5, 10, 
Εχί. 2. Ηυσο βρθοοίεαῦ «οϑηπθ5 (ὐΥ5. 
οὐαί. ἴθ «9οδῆποη. ΜΕΝΑΘΙΠΝ. 
(ΘαΙ τάθτη αἰούστη ΑΠΑΧΑρΡΌΓΘ {{10τ|- 
Θηΐθβ βουϊρύογεβ ᾿παϊοανιῦ δα 2, 12.) 
ϑοποοα (ὑὉη80], 84 Ῥοΐγῃ. ο. 20. 
5ΟΌΗΝ, Θυἱ δααϊῦ Ιοουτῃ (Ρβθααο-) 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΙ5 ἐκ τῆς πρὸς Σώτειραν 
(ααδῖη τηδίσειη ΟὝΥΥὙ]}}1 ΠΠΩΡῚ νἹαθυ]) 
ἐπιστολῆς ἀρυα ιοῦθεθατη ΕἾΟΥ. 124, 
42: ᾿Αλλ᾽ οὔτε ἐπὶ θανάτῳ προσήκει 
τοσοῦτον πένθος εὑρέσθαι, ἐπισταμέ- 
νὴν ὅτι ὁδοῦ ,ἀνθρωπίνης χρὴ νομίζειν 
ἀρχὴν μὲν γένεσιν, τέλος δὲ θάνατον. 
ἀπέθανε δὲ, ὅπερ ἂν καὶ ὃ μὴ θέλων 
ἔπαθε" τὸ δὲ καλῶς ἑκόντος τε ἔργον καὶ 
ἃ χρὴ παιδευθέντος. μακάριος οὖν δὴ 
Τρύλλος καὶ ὅστις οὐ τὸ μήκιστον ἑλό- 
μενος τοῦ βίου, τὸ δὲ μετὰ ἀρετῆς, καὶ 
εἰ βραχύν οἱ ἔδωκεν αἰῶνα ὁ θεός. Ἐπ 
Ἰοοιπι ἸΟΠΡΊΟΥΕΠΙ 6χ ΒΟ 8 βοοτα- 

ἡγησίλεω) ἡγεσίλεως 
φησὶν ἐγκώμιον γρύλλου 

αἰσχίνου οὐκ ἐπιπειθὴς] εἴτ᾽ αἰσχίνου οὐκ ἀπειθὴς 

ἐπιθέσθαι] ἐπιθεῖναι 
πόρσω] πρόσω ἤντ 

γράψαι] γράψας 

[10] [18] ΟΡῸ ΑΒρδβῖδθ ΠΟ 1βουρίο 
δρυὰ (ΟἸοουοποπὶ 46 Ἰηγθηΐ. Ἃ, 21, 
ἀη486. ταρεῦῦ ΑἸ ΠΠ]ΠΙΔητι8 [πϑι1{. 5, 
11, 27 8.0 ἈΌΪ ΧοΠορΠοι ἰδηηθδτη Πᾶ- 
ὈΘΠΒ ὈΧΟΙΈΙΩ ᾿ΠΙΓΟΘΌΟΙ ΙΓ, ασπὶ 10- 
οὔδ Απαῦ. 7. 6, 44: ᾿ἪἬἪλπιζον εὖ ποι- 
ἤσας (Βα: 6 η) ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ 
καλὴν καὶ παισὶν, εἰ γένοιντο, καταθή- 
σεσθαι, ἸΙΌΘΓΟΒ οουΐθ 61 ΠΌ]]Ὸ5 [π1556 
[θΏΡΟΥΘ ΑὨδα818 δριιδί, ϑοογαίθβ 
ϑιαΐοτη, 4] αἸΔ]ΙΟρῸ 111 Ἰπίογίαϊββθ ἢπ- 
βαῖτιν, τηουύιι8 510 8ΠΠ0 δοάδθιῃ 480 
Πηϊδαγ ΑΠΔὈ 8818. 

᾿Αριστοτέλης] Βογίαθ8β8 ἔῃ ΟτΎ]10, 
αὰο 48 βουρίο Ατὐϊβίοίβ]β νυ. δα Ὑηΐδτη 
ΑὙ]βίοίθ!β 5, 22ὥ. ΜΕΝΑΘΙΤΒ, 

ἴς τ᾽ Αἰσχίνου οὐκ εὐπειθὴς, χυοά 
ῬΙῸ ΒΟΙΡΙΓα 1ἢ Ἰθπητηδῖθ ̓ Ῥοβιίᾶ ΤΘο0θ- 
ΡΙΓ ΟὐΒοίαβ, χαστῃ ἔς τ᾽ σοῃ]εοϊββαί 
(ὑδβδαθοηιιβ, ἈΘΘΡοιτιΒ ΡΒΠΟΙΟρΡῚ γΟ]. 3. 
Ρ. δύ βου] απ στη πος 6586 ἤτ᾽ Αἰ- 
οὐ οὐκ ἀπιθὴς ἰ ἰς, ΘΟΙΠΡῚ Ῥαΐαν!ΐ 
ΘΧ ΠΙορθηΐβ 2,62: Ἔπειτ᾽ ἀφικόμενον 
᾿Αθήναζε (ΟΠ ΘΙ) μὴ τολμᾶν σο- 
φιστεύειν, εὐδοκιμούντων τότε τῶν περὶ 
Ἠλάτωνα καὶ ᾿Αρίστιππον. ἐμμίσθους 
δ᾽ ἀκροάσεις ποιεῖσθαι" εἶτα συγγράφειν 
λόγους δικανικοὺς τοῖς ἀδικουμένοις" διὸ 
καὶ τὸν Ῥίμωνα εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἤτ᾽ 

Αἰσχίνου οὐκ ἐπιπειθὴς γράψαι, ὉὈῚ 
εἰτ᾽ αἰσχίνου οὐκ ἀπειθὴς γράψαι οοὐεχ 
Μεα. οἵ 100] ΒΟΙΙΡ ΟἸΏΠ65, π΄ νἱα6- 
[γ, δι 510 δαΐ ἤτ᾽ υἱτοατιθ Ἴοοο. 56 
ἀσθενικὴ Υυγϑιι8 σΘοην θη Δ] ἰοΥ]. 
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11 καὶ ὃ μὲν βίος αὐτῷ τοιόσδε. ἤκμαξε δὲ κατὰ τὸ τέταρτον ἔτος τῆς 

τετάρτης καὶ ἐνενηκοστῆς ᾿Ολυμπιάδος, καὶ ἀναβέβηκε σὺν Κύρῳ ἐπὶ 

ἄρχοντος Ξεναινέτου ἑνὶ πρότερον ἔτει τῆς Σωκράτους τελευτῆς. 

κατέστρεψε δὲ, καθά φησι Στησικλείδης ὁ ̓ Αθηναῖος ἐν τῇ τῶν ἀρχόν- 
των καὶ ᾿Ολυμπιονικῶν ἀναγραφῇ, ἔτει πρώτῳ τῆς πέμπτης καὶ ἑἕκατο- 

στῆς ᾿Ολυμπιάδος ἐπὶ ἄρχοντος Καλλιμήδους, ἐφ᾽ οὗ καὶ Φίλιππος ὃ 

᾿Αμύντου Μακεδόνων ἦρξε. τέθνηκε δὲ ἐν Κορίνθῳ, ὥς φησι Δημή- 

τριος ὃ Μάγνης, ἤδη δηλαδὴ γεραιὸς ἱκανῶς, ἀνὴρ τά τε ἄλλα γεγονὼς 

ἀγαθὸς καὶ δὴ καὶ φίλιππος καὶ φιλοκύνηγος καὶ τακτικὸς, ὡς ἐκ τῶν 

συγγραμμάτων δῆλον, εὐσεβής τε καὶ φιλοθύτης καὶ ἱερεῖα διαγνῶναι 

ἱκανὸς καὶ Σωκράτην ζηλώσας ἀκριβῶς. συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς 

τὰ τετταράκοντα, ἄλλων ἄλλως διαιρούντων, τήν τε ᾿Ανάβασιν, ἧς 

κατὰ βιβλίον μὲν ἐποίησε προοίμιον, ὅλης δὲ οὗ, καὶ Κύρου Παιδείαν 

12. γηραιὸς γεραιὸς 
πρὸς τετταράκοντα] τεσσαράκοντα 

11. ἤκμαζε---Ολυμπιάδος) )ε ἀπρ] τοὶ 
ἀρὰ Πιορθηοῖῃ δῖο εὖ ᾿πῖτα 8. 15. Π0- 
ἰδίϊομθ ἀκμῆς, “αδγττη δἰζοσα ἱποιαϊξ 
ἴῃ ΔΗ ΠΌτη ΡΓΟΘἾ δα Π ίππτη, δ]ΐεσα ἴῃ 
ΔΠΠπΠῚ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠ85 ΟΥὐτὶ, οοπῇ. ΟἸἸη- 
ἰοη. Ε΄ Ἡ. ΟἹ. 80. 1Ξ- Α.Ὁ. 424, νο!]. 
2, Ῥ. 75 64. τεσ. ὍΡΙ ροβὲ Οὐουβιπατη 
Ε΄ Α. νοὶ]. 2, Ρ. 279 δηϊτηδα νου, ΠΌΤ 
ΧΟΠΟΡΒΟῺ ΡΓΌΪΙΟ δα ἢ 6 πιΠῈ) ΔΠηΟ 1110 
ΘΟΙΏΤΪ550 ᾿ΠΕοΥαϊ5856 ΡΟΥΘ αΐαῦ 80 
ΞΕΓΆΌΟΠΘ 9, Ῥ. 4035 οἵ ΠΊορσθπδ 2, 22, 
παΐϊτπη 6556 ἀθθυίξβα οἴτοα Ὁ)}]. 84, 1 τῷ 
ἈΑ.Ο. 444. δ αἰΐεσα δαΐθτη δὰ Ὁ]. 
94; 4--Α.6. 401, Ρ. 99, υὉΪ δηϊτηδά- 
ψογί, 51 22 8515 δηΐβ ΓΘ  ΠΙ σΙῦ ρτο- 
Πο δά 6] τη, δῆΠῸ ἜχρεαϊΠοη15 ΟΥΤῚ 
ΔΠΠΟΒ ΠΑΓ.ΠῚ ἔπι1556 ΤΠ] ὨἸΤΉ τη 42. Ὗ. 
ΤὨΙν4}1. δα ΑΠΌ. 3,1, 14 ο΄. 

κατέστρεψε] 1)6 ἅπποὸ 610 τπογὕπιιβ 
5:0 Χοπόρθοη οοηΐ. ΟἸπίοῃ. 10. δα Ὁ]. 
1ο5. 1-- Α.6. 46ο, Ρ. 135» 0] 8η1- 
τηδάνογες, σαθπτῃ Η. ὅν. 6,4, 26 Χε- 
ΠΟΡΒΟΏ τηθιηογοῦ τπογΐθιη ΑἸΘΧαΠαΓΙ 
ῬΏΕΙ δὶ, 88 δΌ ΠΙΟαοΙο τύ, 14 τεΐε- 
ταῖν δα Ὁ]. τορ, 4; Τθᾶρβε διΐεπι 86- 
οἰάοτῖς ΟἹ. 1ορ» 1, νϑὶ] 2 ἰηϑπηΐθ, αἵ 
1058 οβίθῃη δ Αρρεπά. 6. 15. ΘΟΠΡΎΤΙΘΓΘ 
ἔογθ ῃοϊδ!οηθτη οὐ θβι 615, βοα σοηο]- 
ἸΔΥῚ ΠΟ ῬΟββ6 οὕτῃ ἔπιοῖα πὶ ΜΙ ΔΟΙΌΡ. 
6. 21 ΠΕΥΡΔΙΟΠΘ ἀθ ΧἝοπορδβοηίε : Ὑπὲρ 
τὰ ἐνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. 51 παΐτιβ 511 
οἶγτοα ΟἹ. 84,1. Ξύθα ορῦππηθ [λπιοϊδηὶ 
ἐθβΕ τ] ΟἶτΠ σΟΉγΘΗΪ ΟἸπ 115 ατι88 δῦ 
ΘΟΒΠΘΙαρΥῸ Δ] }Ἰβάτιθ αἰβραξαΐα βαηΐ δὰ 
᾿τιτη ἦα Δ δοῦσα] θτι5, ἑαπατιιάτη Ρ.]- 
τηβ Ὁ]. τοῦ πη σΟΙΠ μΟβἰ πιπι. 

«ς “ « , 

ἱκανῶς] ἐκανὸς σωκράτη] σωκράτην πρὸς τὰ] 

11. Στησικλείδης} ΑἸΙΌΙ Ἰἰαπάαίπιπι 
ΠΟ ΤΘρεῦῖο. ΜΕΝΔΟΙΌΣ. Νἕ πο- 
ΤῊ 15 αυϊάθτη πα Θχειηρί στη ἀβετ- 
ΓαΓ, αὖ ΠΟ τηΐητι58 Βαβρθοίτιτη 510 σπᾶτα 
ῬεΙτηϊντιπη Στησικλῆς, φαοα ἀρπα Χο- 
ΠοΡΒοπίθῃ Η. ὅτ. 6, 2, το εβϑὲ ργθ- 
ςραεβηΐβ πέμπουσι, ἀπε ἔδ6116 σοτηρο- 
ηἰζαν Κτησικλῆς, αὖ 15 εβὲ ἀρπα 9)]1ο- 
ἀογιη. ἔογΐαδβα Ἰσὶταν! Στησιλείδης 
ΒΟΥ Πάτι, οὔτι Θχετηρῖα δἰ πη5 
δα ΓΠ65. ϑιίθρῃδηὶ. 

Καλλιδήμου Υ᾽ εὐΞβῖτηβ ΜΝ Θαγβιαβ 6 
Ατοῖ. Ατ. 4, 6, Καλλιμήδους οτηθπᾶα- 
Ἀαῖ, πιὶ εβῇ ἀρᾷ Πιοηνβπη Ηδὶ. [νο]. 
5, Ρ. 648, 3, εἴ Πιοά. τό, 2.] ΜῈ- 
ΝΑΘΙΌΚ. Οοπΐ. ΟἸπίοη. Ἐ᾿ Η. ἃ. 
26ο. Εἰ Καλλιμήδους 65 ἴῃ ἸηΒογ. ρα 
Βοροκῃ. ὕγζωπαεη, τοῦον ὅα5 ϑ'Θοισ 6561} 
Ῥ- 370, 1τόο: 485. 146. 

12. φιλοκύνηγος)] (ὑπο πΠΟΡΊ]ΘΤα 
Βαθυββθ, ΗἸρροοδηΐατγττη ΠΟΙΗΪΠΘ, 
ΒΟ ῬΟ]]υχ 5, 47. ΖΦ παπὰβ Υ. Η: 
9. 80 Παμη Παριῖβεθ αὶ οαηθῖὰ ἀ6- 
Ρεσιθαῦ. ΜΕΝΑΘΙΌΞ. Ῥυχμῃ τηδ]18 
ἱερα. 

13. κατὰ βιβλίον) ᾿λὶνΙΒοποτα 1Π|8πῸ 
1ῃ ΠΙΌΤΟΒ ΠΟῚ ἃ Χοπορμοπία ἔαῖββα ἴη- 
Βπίατ. 564 Ἰἰατὰ δηΐθ ΠΙορθποῖη ἃ 
στδτητηδίϊοβ ᾿πἰγοαποΐατη, οβίθησι ἃ. 
Ο. [μονν15. ἴῃ αἰβρυίαίοπα ἀθ Χοπο- 
ΡΒοπαβ ἢ βίοτια γϑθοα 1π ΠΠΡΤῸΒ Ἰΐθτη 
Βδρίθιη ἃ ρχζδτηγηδῖοῖβ αἰνιβα, Μαβεὶ 
ΟἸδββῖοὶ νο]. 2, Ρ. 1--44. Θαοιτα 
ταηΐα πὶ ἀπάδοϊα πὶ ψαῦτῃ ἱπιο ΠΡΌΥΙ 
ΑΠμάθαβῖβ, ατιθτὴ βαχέιπι [θοϊββεηΐ, 46- 
Θββδξ δ] ΠΒΠ1061 Ῥγοοτηπιμῃ, τὸ ΠΙορο- 



ΝΥ ΤΟ ὙΥπ“- 

ΥΙΠᾺ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΞ. ΧΧΥ͂ 

καὶ “Ἑλληνικὰ καὶ ᾿Απομνημονεύματα Συμπόσιόν τε καὶ Οἰκονομικὸν 

καὶ Κυνηγετικὸν καὶ ᾿Ιππαρχικὸν καὶ Περὶ ἱππικῆς, ᾿Απολογίαν τε Σω- 

κράτους καὶ Περὶ πόρων καὶ Ἱέρωνα ἢ Τυραννικὸν, ᾿Αγησίλαόν τε καὶ 

᾿Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων Πολιτείαν, ἥν φησιν οὐκ εἶναι Ξενο- 

14 φῶντος ὁ Μάγνης Δημήτριος. λέγεται δ᾽ ὅτι καὶ τὰ Θουκυδίδου βι- 

βλία λανθάνοντα ὑφελέσθαι δυνάμενος αὐτὸς εἰς δόξαν ἤγαγεν. ἐκα- 

᾿ ΝΕ, ΄- Ν ἂν, 6 Ν Ι “Ὁ ὃ Ἀ Ὁ 6 “ 

και περι {ππικὴς Και Κ. και ἱ.] Και Κ. Και τι. Και περι {ππικὴς 

Π68 νοσδῦ, Ἰρϑὶ 6 βδιιο δααογθηΐ, τηθ- 
Ἰογατη διυιοίουαίθ οοαϊουτα 80 ΠῚ6 
ο]εούατη, εἴ 581 νε] 1 Ἰῃ ΟΠ θτι8 ἰαρογο- 
[ΌΓ, 'ΙρΡ50 νόοαῦ.}} ἐπάνω τιϑι1 ΠΟΥ 10 
Βτδιητηδίϊοὶ, ααϊ ΔᾺ161}, Ἰπη ρου 81 
Ρστιθη5. (ὐείθστιπι αποά Ὀϊοροποϑ αἰ- 
εἰΐ, συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς τὰ τετ- 
ταράκοντα, ἄλλων ἄλλως διαιρούντων, 
Πα]]τὴ Ὠυ]}118 ἀἸΒβθ βίο ἢἶβ θϑῦ ἴῃ οο- 
αἸοἾ 8 Βα ρου βυ θτ8 ν θυ βίιπι, 85] 
αποα ΠυχηθΥ] ΠΌΤ ἃ σΥΔΙΩΤΔΓ]ΟΙΒ 
οἰδαῦ! Ἰπίθγάστη ΠΟ ΘΟΠμνθηϊτηῦ ΟἿ 
115 4] βιαηύ ἴῃ σΟαἸοῖθτι8 ποϑίχ8. Νὰ- 
ΤΘΙΌΓΩ δαΐθτη ἸἸτουτη ΧΘΠΟΡΠΟΏΓΙ8, 
4άσια ροῃὶϊῦ Π)1ορθηθ8, ΘΟΏΥΘΏΪΓΘ ΟΌΓΤ 
ΒΟΙΙΡΟΒ 6]0.5 Βιιρ Υ ΒΟ 1 τι.5, α1886 ΒΙηρῸ- 
115 Οὐγορθθαϊοθ, Απᾶθαβῖβ, ΗἸβΌουΙδ6 
ατεθοϑ οἱ (ὐοχητηθηΐδιῖο. Ἢ ΠΙὈΥ]Β ῬΓῸ 
ΒΙ ΠΡΌ] θτι85 Πυτμθγαῦ 8 εἴ οτη Βοτὶρ- 
{15 τη] ΠΟΥῚΌτι5. σΟΠ]Ποἴ]8 οποϊαηΐ 37; 
δηϊτηδαν οτος [μ6νν18. 10. Ρ. 15. 

ἐποίησε προοίμιον] λόγῳ, αιοα εδ{ 
ἴῃ Ργοσατη α8165 ρΥΔΙηΙηδί]ο1 ἰΠ- 
ἸοαΌχογαηΐ [1118 ᾿πΠὯθ 80 βθοῦπαο, 
Θχοθρίο βοχίο, απο Θχουαϊο οαγθύ, ΠῸΠ 
Πργυτη βρη ἤρατο, 866 ΠΔΥΓΔΙΙΟΠ ΘΠ, 
αἸοΐαπι Δα 2, 1,1. Οτὸο νοοσᾶῦ]0 51- 
ΤῊ] 6. αὐίαγ ΟΥΟρΡ. 4. 5. 26; 8,1, 7. 
Η. ατ. 6, 4.37. ρΡαγιΐογαιι ΗἩδγοάοίαϑβ, 
ἹῬΠαογ 1465, Αὐβιίοίε]εβ. 

14. τὰ Θουκυδίδου βιβλία---εἰς δόξαν 
ἤγαγεν) Πα γ115 Ὠἰβίουϊδτη 8 Χο- 
ΠΟΡοπίθ βαϊΐατη 6586 1ηἴον ἃ. 409 οἵ 
Θατῃ 40 Θχϑροϊτατῃ το]! πα πογοί αἸβρα- 
ἰεΐ 1, οἰτοπηϊαβ ]. 6. Ρ. 273 5. Ρεγχῇ- 
ποί βδοάθιῃ ασυοα Μαγοθ ητιβ 1. ΓΠπα- 
γᾶ. Ῥ. ΧΥΠῚ 5. θα. Ατμοὶα. {{86}} 
ΠΟΠΏ111105 γα τη Οοἰαντπι 1051 ἰτιθπ- 
1586 ΧΘΠΟΡΠΟΙΗΪΙ, οὐ7]π18 6858 ΠΟ ῬΟΒΒΘ 
Ἰρϑῦτῃ βσϑπιιϑ αἸσθηαὶ μόνον οὐχὶ βοᾶν 
Δα, 564 δὴ Πα γα1θ. ξορτο οοτη- 
Ροβίξαπι ϑΙΘΡῚ : ἔνθεν καὶ λέγομεν ὡς 
ἀσθενέστερον πέφρασται καὶ ὀλίγον, 
καθότι ἀρρωστῶν αὐτὴν φαίνεται συν- 
τεθεικώς. ὍὌὍΡΙ δυΐ ἀοϊοεπάα νϑῦρᾶ καὶ 
ὀλίγον, ἰδ θάτη ΘΧ ΒΘα] ΘΠ 018 ΨΟΙΒῚ1Β 
ψΘΓὈ18 καὶ ὁ λογισμὸς γαρίδα, δτιΐ 50 }]- 
Ὀοπάμτη καὶ ὀλιγωρότερον. 

14. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾿Αττικὴ Μοῦσα] 
Οἴοετο ΟτἼαῦ. 6.10 : “ΧΟΠΟΡΠΟΙΒ γΟΟΘ 
Μυϑ88 αἴι881 Ἰοουΐαβ ἔευπηῖ.᾽ [10. ς.0: 
ἐᾷ ΧεμΟΡΒΟΙτΙ5 βΘΡΙΠ0 δύ 1116 αυ!άθτῃ 
τ 6116 ἀπ]οϊοτ᾽’ οἷο. ᾿Αττικὴ μέλιττα 
Βαρεὶ 1488 ν. Ξενοφῶν (εὐ Εὐπιδίαίῃ. 
δα 5. ὃ αἰαίπι5, ΤΠΘοάογ5 Μοῖοςῃ. 
Μῖξο. ρ. 149.) )6 56]1ο Χϑῃορμοηίβ 
σΟμΒι Θηπ5 ΠΙοΠγ 515 ΗΔ]. [βουϊρίο- 
ΤΌΠ νοῦ. 68. 3; 2» ΝΟ]. 5. Ρ. 426; οἴ, 
ἊΡῚ 46 ΑΠΔθδΒΙ δρὶῦ, Εριδῦ. δὰ (ἡ. 
Ῥοτῃρ. 6. 4. Ρ. 777 8.. Μδύςεὶπη. ὙΠ. 
Β. 40, 42, Ὁ] ἰσχνῷ χαρακτῆρι υϑ8 
αἸΙοα1}] ΟἸδοῖο (6 οἵδίοτθο 2, 14. 
Οὐ]. ᾿ϑ01{. το, 1, 82. Ηεοτο- 
ΒΌΠΟΒ 1060 ΓΟΥ̓ΠΙΪΒ. οΥαί. 1. τὶ [2, 12, τ; 
γΟ]. 2, Ρ. 301 864. Α]105 ΤΘΟΘΗ ΠΟΥ ΤΩ 
ῬΠ ΘΟ σου ΙοοοῸ8. ἀθ Χϑπορποηίθο 
ΘΘΠΘΓΘ ΒΟΙΘΘΠΑΙ ᾿Ἰπαϊοαύ ΝΥ 4121: ᾿πά 6 χ 
ἘἈΠοίοναμ νο]. 9, Ρ. 6ρ8. {90π46 Ποῦ 
ἘΠΊ. Γαΐ ]1556. ΘῈ ΠΠΟΙζ, ΟΥΩΠ65. οἱ {11- 
Ῥυϊβθ6 συνθήκην ἡδεῖαν μὲν, οὐ μὴν κα- 
λήν. υδησῦδπηι 056 Χοποόρθοη α]61- 
ἴυγ ὁ καλὸς, νεϊαΐ ἀρυα ΑἰΠ6Ώ. 1, Ρ. 15 
ἘΣ, οἵ ὁ μουσικώτατος 2, ἢ. 40 "), ὁ χα- 
ριέστατος 10, Ῥ. 421 Β.}] ουρβεγαΐ 
ΠΟΠρΊη8 περὶ Ξενοφῶντος : Ου]8 11- 
ὈΓΡῚ ταθπλ] 1} 1Ρ86 ἴῃ 1106110 περὶ ὕψους 
8, 1. [ΝῖΒ]Ὶ αυ18 ῬΓῸ ΘΟΙΩΙΠΘΗΓΑΥ5 1ἢ 
Χεπορβοῃίομη ὨΔΌΘΙΘ γα], ραγίθμα 
τῶν Φιλολόγων ἴα!556 ὐύγαύαν Εαῃπ- 
θη. 1)ιββουῦ. 4 ΠΟΠρΡΊηΟ ᾧ τὸ οχίγ. 
Ἠο]]δάμαβ ἀρὰ Ῥῃοίϊστη ΒΙ10]. οοα. 
279: [Ρ. 533» 6, 23]. Ροδίαμπδτη ΟὈξοΥ- 
γᾶν! ἱππεῖς οἵ νομεῖς αἰεὶ 1ῃ ΠΟΙΩΪΏ8.- 
νο ἈΡΓΆ], βθα ἱππέας εἴ νομέας α]- 
σΘΏΘατη ἴῃ δοοιιβαίνο, ἰδιηθίβι Χρηο- 
Ῥῃοη [ντορ. 1, 1, 2, ΑΌΪ 81} ΠΥ] νο-- 
μέας] αἸχεγὶῦ τοὺς νομεῖς : δα!α!ϊῦ; Οὐ- 
δὲν θαυμαστὸν, ἀνὴρ ἐν στρατείαις σχο- 
λάζων καὶ ξένων συνουσίαις εἴ τινα πα- 
ρακόπτει τῆς πατρίου φωνῆς" διὸ νομο- 
θέτην αὐτὸν οὐκ ἄν τις ἀττικισμοῦ τγαρα- 

λάβοι. ΜΕΝΑΘΙΠΠ5. 8:16. ρῥυορίευ 
ἀϑαπῃ ἔοττηδο ὀδμὴ ΒΥ ΠΙοΠτι5 Ἐ ο]ορ'. 
Ὁ: 80. ΧΘΒΟΡοηΐθπη παρανομεῖν ῬΘΙΏΙ- 
θοῦ εἰς τὴν πάτριον διάλεκτον. Οὐ) 
ΘΒ. ΟΉ τη) ἸὈΥῚΒ ΒΤ ΡΟ ΒΟ τι5. ΠΟ 



ΧΧΥΙ ΨΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. 

λεῖτο δὲ καὶ ᾿Αττικὴ μοῦσα γλυκύτητι τῆς ἑρμηνείας, ὅθεν καὶ πρὸς 

ἀλλήλους ζηλοτύπως εἶχον αὐτός τε καὶ Πλάτων, ὡς ἐν τῷ περὶ Πλά- 

τωνος λέξομεν. ἔστι δὲ καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν ἐπιγράμματα τοῦτον 

ἔχοντα τὸν τρόπον" 

οὐ μόνον ἐς Πέρσας ἀνέβη Ξενοφῶν διὰ Κῦρον 

ἀλλ᾽ ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι. 

παιδείης γὰρ ἑῆς ᾿Ελληνικὰ πράγματα δείξας. 

ὡς καλὸν ἡ σοφίη μνήσατο Σωκράτεος. 

ἄλλο ὡς ἐτελεύτα: 

εἰ καί σε, Ξενοφῶν, Κραναοῦ Κέκροπός τε πολῖται 
΄ ὡ ΑΝ, δὲν δὐὰ ᾿ , 

φεύγειν κατέγνων τοῦ φίλου χάριν Κύρου, 
3 - ’ ΝΥ , Φ Ν - ἀλλὰ Κόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος. ἡ σὺ φιληδῶν 

οὕτως ἀρέσκει, κεῖθι καὶ μένειν ἔγνως. 

15 εὗρον δὲ ἀλλαχόθι ἀκμάσαι αὐτὸν περὶ τὴν ἐνάτην καὶ ὀγδοηκοστὴν 

᾿Ολυμπιάδα σὺν τοῖς ἄλλοις Σωκρατικοῖς, καὶ Ἴστρος φησὶν αὐτὸν 
φυγεῖν κατὰ ψήφισμα Εὐβούλου καὶ κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ 

τ6 αὐτοῦ. γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτὰ, πρῶτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος 

᾿Αθηναῖος ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴν Θησηίδα πεποιηκότος, γε- 

γραφὼς ἄλλα τε καὶ βίον ᾿Επαμεινώνδου καὶ Γφ,, οπίδου, τρίτος ἰατρὸς 

Κῴῷος, τέταρτος ἱστορίαν ᾿Αννιβαϊκὴν γεγραφὼς, πέμπτος μυθώδη. τε- 

ρατείαν πεπραγματευμένος, ἕκτος Πάριος ἀγαλματοποιὸς, ἕβδομος 
κωμῳδίας ἀρχαίας ποιητής. 

ἀρέσκη ] ἀρέσκει 15. ἀλλαχόθι] ἀλλαχόθεν φησὶν αὐτὸν φυγεῖν} φησὶ 
φυγεῖν αὐτὸν 16. πυθοστράτου) νικοστράτου 

ΘΟΠΒΥΤΩΔΙΊ, ἡ Ἰοῖτιτη δυιΐθπλ Δ]Ἰοσιπὰ ἰοηὶ οἰπὶ ΧΟΠΟΡοπΐίβ ἱπίθγοθββῖββα 
Τπαϊοῖο δ τιϑιιὶ ἀν γβαυΊ, αἰχὶ δα ΤῊΘβ. ἔθγειγ. ΒΘΓΟ]. 1811. 
ΘΙΘΡΉΔΩΙ, ΗΘ ]]86}} νοτὸ Ἰρϑὸ ΠΌΤΟΤΤη λέξομεν] 3, 34. 
ἀἰββθηβιι δνεσῖὶ, ρτεῖ. δα ΑΠΑθδξιη. 15. Εὐβούλου] Πὲ φὰο οοπῇ. ΒοΟΕΟΚΉΕ, 

ζηλοτύπως εἶχον] Οοπῆ. Βοροκμὶ (ἕσοοη. Αἴδμεη. νο]. 1, Ρ. 778 εα. αἱξ, 
ἙΟΙΠΠηΘηΐδίΟ [)6 βιπγυϊίαία απὸ Ρ]ὰ- 



ΥΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞ. ΧΧΥΪ 

γι ΠΙορΘΠΒ. ΒΕ] απ χΊ Πλιι5. αι 4θ Απαθδβὶ ο᾽πβαιιθ σΘθιιβ 
γΘύΘΙ ΠῚ απ] ἀπ ΒΟΥ ΡΒΘΥὔ, ΦΙΟΥ ΠῚ ὈΥΙΠ.15 οϑῦ Χ ΘΠΟΡΠΟῊ 086 
Η!βἰουϊο Οἵ. 4.1,1: ᾿Εκ δὲ τούτου πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς Λακε- 

δαίμονα ἠξίου, οἵόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἣν ἐν τῷ πρὸς ᾿Αθηναίους 

πολέμῳ, τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἔφοροι 

᾿ δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτὸν, Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν 

ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος μέντοι προθύμως ὅπερ ἐδεήθη 

ὁ Κῦρος ἔπραξεν: ἔχων γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου περιέ- 

πλευσεν εἰς Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννε- 

σιν μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ βασι- 

λέα. ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε συνέλεξε καὶ τοῦτ᾽ ἔχων ἀνέβη 

ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέθανε, καὶ ὡς ἐκ 

τούτου ἀπεσώθησαν οἱ “ἕλληνες, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ γέγρα- 

πται. (πον ροβύγομηω Ρ] ἰδ τι 1)6 ρἱουῖω Αὐπθηῃ. Ρ. 345 1: 

Ξενοφῶν μὲν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ γέγονεν ἱστορία, γράψας ἃ ἐστρατή- 

γησε καὶ κατώρθωσε, καὶ Θεμιστογένην περὶ τούτων συντετάχθαι τὸν 

Συρακόσιον, ἵνα πιστότερος ἢ διηγούμενος ἑαυτὸν ὡς ἄλλον, ἑτέρῳ τὴν 

τῶν λόγων δόξαν χαριζόμενος, 515 6586 ἸηὐογρΓούδνι αὖ Χοπο- 

ῬΠοηΐθη) ΠΟΠΊΘΗ Β111Π} αἸΒΒΙ γα] 8556 ορθάθγθῦ, (ᾳπθπιδἀπηοάπιη 1014. 

3. 2, 7. ὁ τῶν Κυρείων προεστηκὼς 46 56 080 ΑἸΧΙΒΒ6. ΥΙΒ5. οϑῦ 

Μοῖὸ οὺ ατούϊο ΠΙβύον. νο]. 9, Ρ. 301,) σοηῃβϑηθθηΐθ οαὐπὶ Ρ]α- 
ἰδύοθο «]οϑηηθ Τ᾽ Ζούζω, ἀἸββθηθθηῦθ ὅπ], Ρ] στ θτι5. αἸούππι δη- 
πού. «ὦ ΗΙδύ. ΟὙ. Ρ. 1321 85... Θϑύθραμη 1ππ0116 δῦ ΓΘΡΘΕΙ τηθιηογδύδβ 

101ἀθπὰ τϑοθηξουπιη ἀθ Ε]αὐαΡο ἢ νϑυ 15 ἀἰδβριυζαῦϊοηθϑ : ἀππ1Πὶ 
ἈΧΘΠΟΡΠΟΗὔΙΒ. Θρ86 ΑΠΘθαβΙη ΠΘΙ0 Ργδούθι" δι! ἀδπ ἀπ! ανῦ, οὐ 
αποᾶ Χ οπορμποηΐθιι δὰ Πάθηι ΠΠ01Ὸ βιιο Θοπ οι] η ἄδη} [6586 ροΓ- 

ἰδοὺ Ῥ]αἰαγΟΠτι8, πάθια ᾿ρϑῦτη ΟῚ ᾿πγθπουῦύ. ΝΙΠΠ Ἰριθαν νορθὰ 

11 Η!βύουϊοθ αστεθοςα ρου ηθηὺ δὰ πα βΊη, ΠΪΒῚ αιιοα οπὐθπάπηῦ 
ΧΘΠΟΡΠοπηΐβθμῃ,, 51 ϑιιᾶτη 1118 ΒΙρηΙΠοανῦ, ΡΥΪΠ5. 1Π ἢ ΘΟΙΊΡΟΒ 55 
απδπ θῶπλ ραγίθπι Η!βύουθο ΟὝ  θοδθ αἴιδθ πη δϑὺ ΠΌΥῚ ΘΓ Ὸ} 1η]- 

ἔπη. Αἰᾳπθ Απὰθδβῖη τηϊηΐτηθ ῬΓΟάοΘτ6 ργονθούδῃι 1ΠΠὰτ εθὐδ- 
ἴθι, αι Ῥοβύγθιηὶ οουῦθ ΒΟυῚΡΪ δαηὺ Η]βύονιοο ατεέβοςθ ΠΌΥῚ, 8Ὴ1- 

τηϑ νου ὀίίατη ΝΙΘΌΠ γα. Μ5. ΡΏ110]. Οδπίδυ. νο]. 1. Ὁ. 489 
(ου}1ι5 ὁοηἵ, ἀθ ΑΠΔΌΔΒΙ πα τοίη 1 ΘΟ Π0]15. Πιδύ. νο]. 2, ραν. 2, 
Ρ. 227--ὃ ο4. Β610].}, φα]ρΡ6 τῷ βουιρύδιῃ τι βαύϊβ. βιῦ ΡΥ ΌθΦΌΙῸ 

ΘΟ] αΐθ οἴτὴ 8118 ΒΟΥΙρΡΙ5, (6. ααϊθιθ Ιορθηθα νης 5. 8, ἰού 
Ροβὺ δχρϑά!!ομθηη ᾿Ρ5 81) ΦΠΠ1Β5. ΡΡ ΕΠ ΘΧ ΘΟΙΠΠ ΘΔ Υ115 1ἢ 101- 
ΠΟΙῸ ἴφοῦ!β βαρ θη ΘΧ Π]ΘΙ ΠΟΥ ἢ1158586. ΘΟ ροδΙύδι, ποῦ ρῥτοάιιηὐ 

ἅΠΠ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ 5, 2, 7 ΤΠ] Γἐ1 ἰδηαιῶπι ΟΠ πηῦθ γοηδϑηΐθα, 
4πὸ5 ΠΈ]]ῸΒ Παριιθυαῦ τὼ ΤΉ νδοΙα 7. 6, 24. 



χχνὴὶ ΝἼΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. 
ΑἸΌΟῚ οδὺ Π1ο ΟἜγυβ. Οτγδί. 18, νοὶ]. 1, Ρ. 480 : Ξενοφῶντα ἔγωγε 

ἡγοῦμαι ἀνδρὶ πολιτικῷ καὶ μόνον τῶν παλαιῶν ἐξαρκεῖν δύνασθαι, 
» ὲ λέ τι τ “ Υ “λ ᾿] "4 » Ρ] δή 

εἴτε ἐν πολέμῳ τις στρατηγῶν, εἴτε πόλεως ἀφηγούμενος, εἴτε ἐν δήμῳ 

λέγων εἴτε ἐν βουλευτηρίῳ εἴτε καὶ ἐν δικαστηρίῳ, μὴ ὡς ῥήτωρ ἐθέλοι 
’ 2 ᾿ς ἣ κ᾿ ἈΝ Ν Χ »ππ Ν “ν᾿ ’ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς πολιτικὸς καὶ βασιλικὸς ἀνὴρ τὰ τῷ τοιούτῳ προσ- 

ἥκοντα εἴπεῖν' πάντων ἄριστος ἐμοὶ δοκεῖ καὶ λυσιτελέστατος πρὸς 
΄“-“ , “τ ΄σ ͵7 ᾿ς ’ “ Ἁ ς --! 

ταῦτα πάντα Ξενοφῶν. τά τε γὰρ διανοήματα σαφῆ καὶ ἁπλᾶ καὶ 

παντὶ ῥᾷδ 7 ἴδος τῆς ἁ λί ἐς καὶ ρβᾷάδια φαινόμενα, τὸ τε εἶδος τῆς ἀπαγγελίας προσηνὲς κ 
“ Ἀ Ἁ Ν 4, Ν ’ Ν. 

κεχαρισμένον καὶ πειστικὸν, πολλὴν μὲν ἔχον πιθανότητα, πολλὴν δὲ 
, τ -- Χ “ Ν ’ , , 3 Ν Ν 

χάριν καὶ ἐπιβολὴν, ὥστε μὴ λόγων δεινότητι μόνον, ἀλλὰ καὶ γοη- 
͵7 Ὁ, “ 7 [φῚ φσῃ ε 

τείᾳ ἐοικέναι τὴν δύναμιν. εἰ γοῦν ἐθελήσειας αὐτοῦ τῇ περὶ τὴν 
᾽ ’ ’ » “ 5 - 5 ’ ’ ᾳ. 

Ανάβασιν πραγματείᾳ ἐπιμελῶς ἐντυχεῖν, οὐδένα λόγον εὑρήσεις 
΄- ““΄ ἈΔ “ - , ἃ Ρ] ἤ Ν ’ 

τῶν ὑπὸ σοῦ λεχθῆναι δυνησομένων, ὃν οὐ διείληπται καὶ κανόνος 
Ἁ. ’ ε ’ὔ “ Ἁ Θ᾿ Ἂ, »} “ μ 

ἂν τρόπον ὑπόσχοι τῷ πρὸς αὐτὸν ἀπευθῦναι ἢ μιμήσασθαι βουλομένῳ. 
» Ν “ Ν ’ ΄᾽» ΄ ἀρ 

εἴτε γὰρ θαρρῦναι τοὺς σφόδρα καταπεπτωκότας χρήσιμον πολιτικῷ 

ἀνδρὶ, καὶ πολλάκις ὡς χρὴ τοῦτο ποιεῖν δείκνυσιν" εἴτε προτρέψαι 

καὶ παρακαλέσαι, οὐδεὶς Ἑλληνικῆς φωνῆς ἐπαΐων οὐκ ἂν ἐπαρθείη 
τοῖς προτρεπτικοῖς Ξενοφῶντος λόγοις" ἐμοὶ γοῦν κινεῖται ἡ διάνοια 

καὶ ἐνίοτε δακρύω μεταξὺ τοσούτων ἔργων τοῖς λόγοις ἐντυγχάνων" 

εἴτε μέγα φρονοῦσι καὶ ἐπηρμένοις ὁμιλῆσαι φρονίμως καὶ μήτε πα- 

θεῖν τι ὑπ᾽ αὐτῶν δυσχερανάντων μήτε ἀπρεπῶς δουλῶσαι τὴν αὑτοῦ 

διάνοιαν καὶ τὸ ἐκείνους κεχαρισμένον ἐκ παντὸς ποιῆσαι, καὶ ταῦτα 
Ν ἈΝ »} Ν ’ « 7 Ἷ Ν Ἁ 

ἔνεστι. καὶ ἀπορρήτοις δὲ λόγοις ὡς προσήκει χρήσασθαι, καὶ πρὸς 
Ν Ν Υ͂ ᾿ Α “ Ν. Ῥ- δὲ Ἀ -“ 

στρατηγοὺς ἄνευ πλήθους καὶ πρὸς πλῆθος κατὰ ταὐτὸ καὶ βασιλικῶς 
,ὔ ’ “ Ν 53 -“ ΄“ ΄ Ν " 

τίνα τρόπον διαλεχθῆναι, καὶ ἐξαπατῆσαι ὅπως πολεμίους μὲν ἐπὶ 

βλάβῃ, φίλους δ᾽ ἐπὶ τῷ συμφέροντι, καὶ μάτην ταραττομένοις ἀλύπως 

τἀληθὲς καὶ πιστῶς εἰπεῖν, καὶ τὸ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν τοῖς ὑπερέχουσι 

καὶ οἷς ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπερέχοντες, καὶ οἷς καταστρατηγοῦσι καὶ κατα- 

στρατηγοῦνται ἄνθρωποι πάντα ταῦτα ἱκανῶς τὸ σύνταγμα περιέχει. 
“ ΟὟ 3 Ν - ἤ Ν ’ὔ 9 »] »} φσν 

ἅτε γὰρ οἶμαι μιγνὺς ταῖς πράξεσι τοὺς λόγους, οὐκ ἐξ ἀκοῆς παραλα- 
Ν 3. Ν “ » ᾽ ΒΝ, ’ ε ἈΝ ι ἘΞΠῚ , 

βὼν οὐδὲ μιμησάμενος, ἀλλ΄ αὐτὸς πράξας ἅμα καὶ εἰπὼν, πιθανωτά- 
τ 7 » εἰ 7 -“ , δ νΝ , ’ . ὦ τους ἐποίησεν ἐν ἅπασί τε τοῖς συντάγμασι καὶ ἐν τούτῳ μάλιστα, οὗ 

5 Ἀ 3 ’ Ν ᾧ ν᾽ 3 ’ ’ [4 

ἐπιμνησθεὶς ἐτύγχανον. καὶ εὖ ἴσθι, οὐδένα σοι τρόπον μεταμελήσει, 

ἀλλὰ καὶ ἐν βουλῇ καὶ ἐν δήμῳ ὀρέγοντός σοι χεῖρα αἰσθήσει τοῦ ἀν- 
ι ε 

ὃ 3, » »] ΗΝ θύ ᾿ λ “ »] Ξ “ 

ρὸς, εἰ αὕτῳ προθύμως καὶ φιλοτίμως ἐντυγχάνοις. 

Τογύμιβ οδὺ παρ πιβ Υὶ αὖ. ΡΒΠ]ΟΒΟΡΗ. οὖ βορμιβέ. Ρ. 1, Ξενο- 
φῶν ὁ φιλόσοφος, ἀνὴρ μόνος ἐξ ἁπάντων φιλοσόφων ἐν λόγοις τε 

καὶ ἔργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας---ἐν πράξεσί τε ἦν ἄριστος, ἀλλὰ 
π . “ἡ Ν -“" ς ΄ὔ ς “ ἔ ᾽ “ 

καὶ ἐγέννα στρατηγοὺς τοῖς ὑποδείγμασιν' ὁ γοῦν μέγας Αλέξανδρος 

οὐκ ἂν ἐγένετο μέγας, εἰ μὴ Ξενοφῶν. Αἀ αι ΥΥ̓ γέξοηθδοι. νοὶ]. 

2, Ρ. 95.: “ΣΧοΠπορμοπίρμῃι ΡΏΠΙΡΡΟ οὖ Αἰθχαπάγο Ὁ6}}1 δάνθυβιιϑ 



ἣ 

ΥΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ. ΧΧΙΧ 

Ῥουβαβ ἔθ οὕ Ὺ σΌΓΘΠΙ ΘΧΘΙΊΡ]ΙΠ] ῬΥΘΘ ΟΊ 1556 οὖ γ65 ᾿ρϑῶ Ἰοαα α 
οὐ ἀϊβουύθ ῥιΌπποϊδυιηὖ ΡΥΟΥΘΒ διιούουθϑ, ν. 6. ῬΟΙΎΌΙ5 2. 6, 9: 
Τίνες γὰρ ἀληθῶς ἦσαν αἰτίαι καὶ πόθεν φῦναι συνέβη τὸν πρὸς τοὺς 
Πέρσας πόλεμον εὐμαρὲς καὶ τῷ τυχόντι συνιδεῖν. ἦν δὲ πρώτη μὲν 

ἡ τῶν μετὰ Ξενοφῶντος “Ἑλλήνων ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἐπάνοδος" 

ἐν ἣ πᾶσαν τὴν ᾿Ασίαν διαπορευομένων αὐτῶν πολεμίαν ὑπάρχουσαν 

οὐδεὶς ἐτόλμα μένειν κατὰ πρόσωπον τῶν βαρβάρων" δευτέρα δὲ τοῦ 

Λακεδαιμονίων βασιλέως ᾿Αγησιλάου διάβασις εἰς τὴν ᾿Ασίαν, ἐν ἣ 

ἐκεῖνος οὐδὲν ἀξιόχρεων οὐδ᾽ ἀντίπαλον εὑρὼν ταῖς σφετέραις ἐπιβο- 

λαῖς ἄπρακτος ἠναγκάσθη μεταξὺ διὰ τὰς περὶ τὴν “Ἑλλάδα ταραχὰς 
ἐπανελθεῖν. ἐξ ὧν Φίλιππος κατανοήσας καὶ συλλογισάμενος τὴν 

Περσῶν ἀνανδρίαν καὶ ῥᾳθυμίαν ---ὅὁρμὴν ἔσχε καὶ προέθετο πολεμεῖν. 

Αἀ Ιάθπι δγριπχθηΐιπ ρουυϊποὺ Ρ]αύδγομαβ Ατὐίωχ. ὁ, 20, Αὐνὰ- 
Πι8 Εχροαϊυ. ΑἸοχ. 1, 12, 5. ααδιηααδι 16 ΣΧ ΘΠΟΡΟμδ οὈύγθο- 
ἴδηβ ϑὺ ΘΧΘΙΏΡΙ ϑιοίονιὑαύθμι αἰ ΒΒ: ΠΊ]Δη5 : Πολὺ μεῖον γιγνώσκε- 

ται τὰ ᾿Αλεξάνδρου ἢ τὰ φαυλότατα τῶν πάλαι ἔργων, ὁπότε καὶ ἣ 

τῶν μυρίων σὺν Κύρῳ ἄνοδος ἐπὶ βασιλέα ᾿Αρταξέρξην καὶ τὰ Κλεάρ- 

χου τε καὶ τῶν ἅμα αὐτῷ ἁλόντων παθήματα καὶ ἡ κατάβασις αὐτῶν 

ἐκείνων, ἣν Ξενοφῶν αὐτοὺς κατήγαγε, πολύ τι ἐπιφανέστερα ἐς ἀν- 

θρώπους Ξενοφῶντος ἕνεκά ἐστιν ἢ ̓ Αλέξανδρός τε καὶ τὰ ᾿Αλεξάν- 

ὃρου ἔργα. καίτοι ᾿Αλέξανδρος οὔτε ξὺν ἄλλῳ ἐστράτευσεν οὔτε φεύ- 

γων μέγαν βασιλέα τοὺς τῇ καθόδῳ τῇ ἐπὶ θάλατταν ἐμποδὼν γιγνο- 

μένους ἐκράτησεν κι τ λ. ΖΕ ημδ165 αῦθῃ δῦ ΒΌΡΡαγο5. εοἐδῦ! Χ6- 
ΠΟΡΠΟΗδΙ5, πο πη, 564 ΟἸΘαυοπτῃ δὰ Οὐθθοῦτη ΟὟΤῚ ΘΧΘΓΙΟΙ- 
ὑπ ΘΧΘΠΊΡΙΙ ᾿ΠδΌδ ΠΟΠΠδγηὗ, να] ᾿βοογαύθα Οὐ, δὰ ῬὮ1Πρ- 
Ρυϊη Ρ. τοο, Β---τοϑ, Α, αὰο βρϑοίαὺ Ῥοίγ θα ]. 6., Οὐ. 46 Ῥδοθ 
Ρ- 179, Β, Ῥαπαίμθη. ρΡ. 254, Β, Ῥδηθρυυ. ρ. 70, Εἰ, γι, Α, οὐ θ6- 

τηοβύμθμθ Οὗ. ἀ6 ἩΠοάϊου. ᾿Πονῦ. Ρ. 197,25. Αρπᾶ ΠιΙοαοΙαπι 

Π6 τηθηΐο αυ!άθπι ἢ Χ ΘΠΟΡ ΠΟηΌ5 δηΐθ 14, 27 δῦ Θχρϑαϊ!οηθη 

ϑάνουθιβ ΤΏραοοθ. Ξε 46 στρ] ῬΘΥΒΙΟΙ ΠΗ ΘΟ] αῦθ ΤΙὩΒῸΠ 
ῬΒΘΡθΘαΒ. δρα ΣΧ ΟΠορΡΒοηύθπι ἰρϑαπὶ Ηϊδύ. αν, 6, 1, 12: Οἶδα 
γὰρ πάντας τοὺς ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς μᾶλλον δουλείαν ἢ ἀλκὴν 

μεμελετηκότας, οἶδα δὲ ὑφ᾽ οἵας δυνάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβά- 

σης καὶ τῆς μετ᾽ ᾿Αγησιλάου εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς. 

Ηἱβ ᾿ππ{1|6 {π|ῦ δά άογ ἰοοοβ ὅ' τάδ 46 ΣΧ Θηορποπία οὐ Απἃ- 
ῬδΒ1, ααἱρρθ οχ ὈΙορθηθ ἔθγα ἀποίοβ, οὰὺ ΘΟἸΘΟΓΡΡῚ ΘΎΏΟ611 46 θῶ- 
ἄθηὴ ρ΄. 255. Ὁ, ἀθηΐαιθ ΟἸΠομθ, αὶ αἸοϊίαν, ΕἸ ρΙβύοϊιη 4, δά 

ΑΠδΌδβίη οὐ Χοπορ)ιοπύθιῃ βρθούαπίθμμ, 564 ΟΠ ΘᾺ Π1Π1] Πα Ὀθηΐθα 
Τηθιηογϑῦι ἀἰρηιμη. ΤἬΏΘΟΔΟΥΙ γοῦοὸ Μαοίοομηεοθ ΜΠ1566]], 6. 10 οὐ 

20 46 ΣΧ Θπορῃοηΐθ αἰββθυθηθβ ροβύγθγηδ οουΐθ Ρ. 1.54. ΠΟῚ Δ] 16 Π1Πὶ 
οδϑῦ ἂἃΌ ποὺ ἰοοο σϑρϑίϊ οὖ ουτὰ 118 αἴιϑθ ΟΧ ΤΙ ΒΘ ΠΉΙΒΕ11, (αι οὐϊδηὶ 



χας ΥΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ. 

οὔδαῦ. 234. Ρ. 37, Χοῃπορῃοηῦβ 46 θχϑγοϊάι ΟἿ εβοοσ τ πηϑυϊέω 66]6- 
Ὀγαῦ) ΟτΥαῦ. ἡ αὐξαϊτηθβ δα 5, 3. 12, ΘΟὨ]ΠΠΡῚ. 5160 Ἰριθαν 1116 
Ροβῦ πυι]έῳ 46 σΌ ΠΟΘ ΟΥ̓ ΟΠ15. Χ ΘΠΟΡΠοπέθε : 

Οὐκ ἀνίκανος δὲ ὧν ἐν πράγμασιν οὐδὲ κατὰ τοὺς ἄλλους τῶν τηνι- 

καῦτα φιλοσοφούντων, ἐν λόγοις ἐπιδεικνυμένων τὴν πολιτικὴν ἀρετήν" 

πόθεν ; ὅς γε καὶ στρατηγικώτατος, αὐτοχειροτόνητος δεῆσαν εὖ μάλα 

καὶ καρτερὸς (4]. καρτερικὸς γ6] ροΐιβ καρτερικῶς) τῶν μυρίων ἡγεῖ- 

ται, καὶ διασώζει τῇ Ἑλλάδι τοὺς ἄνδρας" φεύγων ὅμως διεγένετο τὸ 

πλεῖστον τοῦ βίου τὰ πράγματα καὶ ἀπολίτευτος μάλιστα τῇ πατρίδι 

διὰ τύχην, ἣ μὴ καλῶς χρησάμενος ᾿Αθήνησιν οὐκ ἣν ἡδὺς ὁρᾶσθαι, 

οὐδ᾽ εἶχεν οὐδ᾽ αὐτὸς ὁρᾶν τὴν πατρίδα. τοιγαροῦν καὶ ἀπόδημος διε- 

βίω τὸ πλεῖον, καὶ οὐ πολλὰ τοῖς οἴκοι δῆλός ἐστιν εὔνους ὦν. φιλο- 

λάκων δὲ καὶ φιλαγησίλαος μάλιστα καὶ πολὺς ἐραστὴς ἐκείνου, ᾧ καὶ 

συνεβίωσε πόλλ᾽ ἔτη συνὼν ἥδιστα, χρήσιμος ὧν τἀνδρὶ, καὶ μηδὲν 

ἧττον, ὡς αὐτός φησι, χρήσιμον αὐτὸς ἔχων εἰς παντοίαν ἀρετὴν 

ἑαυτῷ, καὶ οὗ δὴ πρὸς τὸ τῆς σωματικῆς χρείας ἀφρόντιστον ὥνατο δι᾽ 

ἀγροῦ δωρεᾶς, οὐ πολυτάλαντον ὅμως φορὰν ἐκεῖθεν, ἀλλ᾽ ἀρκοῦσαν 

ἀμέλει τῷ ἤθει τε καὶ τῷ βίῳ καρπούμενος. 

ΝΙΠΙ νοῖῸ δ ΣΧ ΘΠορ ποι 5 Απαθαβίη ρογυϊπθηῦ απὸ Γθοθηΐξιβ8- 
511 ΑΕ] ἀΦΠῚ ΟὙΔΙΏΤΊΔΟΟΙ ἐπα τπ8πὶ 6χ 1Π|ἡὴἡ οἰξαταηὖ, νοὶαΐ αθον- 

ΘῚΒ ΠΘοαΡΘΠιΒ ἴηὼ Μδ οὶ Πωθο οηῖθιι5 Δίοβα. 1, Ρ. 71: Μετα- 
φέρειν λέγεται τὸ μετακινεῖν καὶ μεθιστᾶν καὶ μετάγειν καὶ μεκατρέ- 

πειν. Καὶ Ξενοφῶν ἐν τῷ (ἀθβ᾽ 6 Γ6 8 ΠΕΠΊΘΙΠῚ 11011) τῆς Κύρου 
᾿Αναβάσεως, καὶ ὃ Χειρίσοφος τὸ πλέον τοῦ στρατεύματος ὑπὸ (. 

ἐπὶ) τὸν λόφον μεταφέρων ἐξαπίνης οὐ καιρίαν τιτρώσκεται. [ὃ 

ἘΔΟΓΙΠῚΒ Ρ. 1428, 4: Παραβαίνει τὰς σπονδὰς, ὡς Ξενοφῶν" Καὶ 

παραβαίνει μὲν ᾿Αρίατος (Ἀριαῖος 1,6χ. ΜΆ. Ῥαγῖδβ. 2.562. ἴο]. 200 ΓΤ. 

δριια Οβδηπαπὶ δἀ ῬΒΊ]θιη. Ρ. 229) τὰς μεθ᾽ ἡμῶν σπονδὰς, παρα- 
βαίνει δὲ καὶ Τισσαφέρνης ὃ (καὶ [,6χ. Μ5.) βασιλεύς. Ἰάἀθηηαιιθ 

Ρ. 712, 19: ᾿Επιλαμβάνομαι, ἀντὶ τοῦ ἅπτομαί τινος ἁμαρτῶντος 
(ἁμαρτήματος Τ,6χ. ΜΆ. [0]. Δοϑ, Ι6ρ. ἁμαρτόντος αὖ ἁμαρτήσαν- 

τος), γενικῇ (συντασσόμενον γενικῇ ἴ,6χ. Μ8.), ὡς Ξενοφῶν, Καὶ 

᾿Αριαίου πολλὰ τὸν κύριον (Κῦρον 1,6χ. Μ8.) παρανοσφισαμένου, 

᾿Αραῖος (Αριαῖος Τιοχ. Μ|8.) ἐπιλαμβάνεται. (ἸυἸυιδοιτη ΘΟΙΏρο- 

ΠΘΡ6 ᾿ϊοθέ βι πῶ γαρτηθηΐω ἀρ Τιθοαρ θη Ρ. 56 οὖ ἴπ [106}10 
1)ὴ6 οοηϑύχιιοί. νυ ΟΣ ΠῚ Ρ. 357: ᾿Απαντᾶν καὶ ἀντὶ τοῦ ἐναντιοῦ- 
σθαι καὶ μάχεσθαι δοτικῇῆ, ὡς καὶ Ξενοφῶν, Καὶ μετὰ δυνάμεως ἐλθὼν 

ἀπήντα τοῖς ἀπὸ Σούσων ἥκουσιν. Ε΄ ΤΘοΔΡΘΠιμ Ρ. 58 οὖ ἴῃ 

Ιοχῖοο ΜΆ. Ῥδγῖβ. 2562 [0]. 207 γϑῦβο δριἃ Οβδηηπη δά ΡΏϊ- 
θη. Ρ. 260, οὗ 2720 [0]. ζοϑ νϑῦϑο δριιὰ Οὐδ Απροά. Ῥδτβ. 

γ0], 1. Ρ. 40ο: ᾿Απαλλάττειν καὶ τὸ διατρίβειν καὶ διαγίνεσθαι: καὶ 



ΥΙΓΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. ΧΧΧῚ 

Ξενοφῶν, ᾿Απήλλαττε (δὴ Δ α1ὖὺ 1,60 ρΡ., δὲ 2562.) μετὰ τῶν Σκυθῶν 
ὁ Κῦρος ἐν ᾿Ιωνίᾳφ. ((ὐοηΐ, 46. σ,ΥδΙηπη ! ΟΟΥ ΠῚ ΠΟΥΤΠῚ ΠΟΙ 56 Γῶ- 
ὑϊοπο ΠΙύβοη]. ρνρῦ. οὰ ῬΠοπιδμ Ρ. ᾿Χχ]}.) οπῖαιθ ἀρὰ Βανο- 
ΓΙΠΌΙ Ρ. 162. 43: ᾿Αναγγέλλω, τὸ ἀναφέρω ἀπὸ ἐλάττονος εἰς μεῖ- 

ζον πρόσωπον λεγόμενον, οἷον, ᾿Αναγγέλλει ὁ δοῦλος τῷ δεσπότῃ, ὡς 

καὶ Ξενοφῶν, ᾿Αριαῖος δ᾽ ἐλθὼν Κύρῳ περὶ πάντων ἀναγγέλλει. Εὖ 

, 889, 22: Θανατόω ἀντὶ τοῦ ἀπόλλυμι---καὶ Ξενοφῶν, Θανατοῖ δὲ 

σὺν ἄλλοις καὶ τὸν τοῦ ᾿Αριαίου ( Αραίου τοῦ μεγάλου Τ,ΘοΩΡ ΘΠ Ρ. 
67) ἀδελφιδοῦν. ()ἸΟΥΙΙΠῚ ΡΥΙΠλιτ ἴθ ΓΘ οοηνθηϊὺ θὰ ΑΠΔΡ. 2, 4, 

25: Ὦπις, πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς Ἕλλησιν ὃ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου 

νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων" 

ΠΙΒῚ αιοα 101 Ιοοῖ5. ΠΟῚ οϑῦ Βιρη ΠΟΔΌΟΩΙ ΡαρΡΏΘ Πα]. ΟΒΟΓΘΙΊΙΙΠῚ 
ΥἹΧ ΒΡΘΟΙΘΙῚ 511] 1π|41Π15 πῶ θϑὺ οαπὶ γοΡθ]8 Η. αν. 2,1, ὃ : ᾿Απέ- 
κτεινεν Αὐτοβοισάκην καὶ Μιτραῖον υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελφῆς. 

Οδύθγῳ πθατ6 ἰοοιη Παρθοηΐ ἴῃ ΑΠΔΌΔΕΙ οὖ ΡΥ ΓΤ ᾿Ρ50 γϑυ θΟΓ ΠΤ 
δῖ ΠΟΥΙΟΪΟ ΒυΖϑηθηδη) ρτοάπηὺ ΟΥΙΡΊΠοιη ρούϊι5. ααδπὶ αὖ 6Χ 
ΘΗ ΙΑ Π]ΟΥῚ απδϑάδιῃ ἀπούω οΥΘα1 ροβδιηὺ ΑηδΌΔΒΙ, αὖ ραξαθεὺ Μὰ]- 
Ιοσβ ΕὙαρπ. ΗἸβύου.. νο]. 4, Ρ. 654, 41 πέρι ἰΙοθοβ ἴα ]βο 6 Χϑ- 
ποΟΡΠοπέίθῶ οἰζαύοβ θῦμα! ΠΟΠΠ.]]Ο5 ΓΘΩΡΒΘ οΧ 118 ρϑέϊξοβ δ 115- 
θη} ρυϑπητηδύϊοῖβ, αὖ ΑΙΧΙΤητΒ διὰ 2, 1, 2; 4; 159 22. 



ΞΌΜΜΑΒΙΟΜ 

ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΙΒ ΟΥ̓ Ε!. 

118. 1. 

ΟΥὐεῦβ ΠΔ1 Δ] 15 ἃ ΤΊΞβαρῃοσπθ Ατίαχουχὶ ἔγαίῖσι, δὰ ψαθπη ρΡοβῖ 

τηοΥΐθτα ρδίσΙβ ΤΈΡ ΏΤΩ ρϑγνεπογαΐ, Ξαβρθοΐαβ τοἀαϊξιιβ, 80 εοααθ ἴῃ νἱη- 

ου]8 σοπ]θοΐαβ ΥἹΧ τη Γ]5 ργθοῖθ.5 ἀϊτηϊββαβ ἕπεγαῖ. Θαδτῃ 116 Τοπὶ Ἰῃ- 

αἰρπηθ ἔδγθηβ ὈΘ]]υτη οἴατη δάνογειιβ Αὐΐαχθχθιη ρᾶγαῖ. Δά αὐυοά ραγθη- 

ἄστη η00 τη060 εἴ 4085 5101 Θορίδβ δοηυ βίου ἀθίμοαρβ Ἔχρομῖίαγ (α. τ.). 

Θύυστη 1ᾶτὴ τηδία Γατη 6556 ΘΟΏΞΙΠατη νἹἀθγθίυγ, φαοα ΤΊΞΒΑΡ ΕΓ ΠῈΞ ῬΘΓΞΡΙ- 

οἴθηβ ΤΟΡῚ ργοῆϊξ, οοπίγαος!β σορὶϊβ δΔῸ ϑδγάϊθαβ. νεὶα δάνογξαξ Ριβιάα- 

ΓΌΓῚ β'ηΐθμπ ΡΓ ἢ οἰβοϊυγ ΡῈῪ Τγάϊδτη, ἰπάθαπα Ρηγνρίατη, αὈϊ πονξ οΟρἕδ8 

οἱ Βῃθνεηϊαηξ. (εϊδηθο ασῦβ. [δὲ πονυπῃ δχογοϊζαβ βυρρίθιηθπίατη δά- 

νϑηϊΐ, ε τεοθηβαβ ΟΡ ΓΌτη ᾿πϑεξαϊταγ. Θαπηὶ ΟδΥΞΙΓΙ οατηρύτη δάνθηϊβ- 

βεπΐ, ἀθθϊζατη ΞΕ ρα ϊατη ἐπ τηθβῖτα τα Πτεβ ροβοαπΐί, Θαοά ε615 ρβύβοϊνιξ 

Ογγαβ, ορροτίαπα δοοαρία 80 ΟἸοαμη ταρίηα, ααθο ἰδία νϑηδγαΐ, ρ6- 

οαηΐαᾶ. ΤἊνΙΤΙ τη ὉΤῸ5 δὲ ἔοῃβ Μιάθ. [1Τίο ρεὲῦ ᾿υγοδοπίδτη αἵ 415- 

ΘΘβϑβ Ταρίμεθ ἴῃ ΟἸΠοἴατη, ααᾶτη ἰδγγᾶτα ἀθίπάθ ἱηρτοαϊαπέαγ, Τατγεῖ 

Οντὰβ σοηνθηϊξ ταρεῖῃ (ἸΠἸοἶδθ ΒΘ γεημβίη (ο. 2.). [ὈΪ ἄπτη αἀϊαξαβ τηο- 

ΤαϊΌΓ, τ] 165 Ραυβρθοῖο ο᾽.5 σΟη 5110 ᾿τηρουίατη σαπασηΐ, 64 πηοΐαμῃ 

ΘΟΓΌΛΩ ΡΘΓτ. ΟἸΘΆΓΟΙΙ ΟΔΠΠ148 οταῖϊο ραγέϊτη Ουτὶ, ααδτηνβ θαϊδτ ἔστη 

ΘΟΙΒΙΠ ΠΏ Βα} ἀἰἸἰββι τ Ὡ]δητ5β, ργοτηῖβεα βαάδηΐ (ας. 3.)}. Δα οοπβηϊα 

ΟἸΠοἵ ααὰπὶ γϑηϊββοηξ, οἰαβϑὶβ Οὐ οαμὰ ἐγὶριπηΐα 6χ ῬεΪοροηπ 650 ἢδνὶ- 

Ὀὰ5 εἴ ργϑΐθοϊο Γιδοθάφοπηοηϊο δἀνθηϊξ. ΘΌρογδτβ ΟἸΠοῖδ εἴ ϑυσῖθθ α186 

νοσδθαηΐαγ Ρογίβ ἴῃ ὥντῖθ ὑτὺ6 Μυταηάο δ] απαπιάϊα βαθβιβς. [Ὁ] 

ἄπο (ὐγεθοοσαμι ἀποθβ δυξαριαπί. ὙΤΒαρβδοὶ δὰ Ἐπρηγαΐθτῃ ἑαπάθμ Θο- 

ΒΠΠῈ ΠῚ ΤΠ ΘΤῚΒ Ονταβ ἀρ σῖς ἀποῖθαξ, Ια6 αὖ τ ΠΠθὰ5 ρεγβαδαθαπηξ το- 

δεῖ. ΜΙΠηῖεβ, 51 βειρθηάϊατη 510] ἀυρδδίυτ, Ξεααπΐαγοβ 56 ἀϊοαπηξ. Θυξο 

ἄστη ἀρεθαπίαγ Μεμο, Ογτὶ θαπονυοϊθηζίδτη οαρίδηβ, ουτη 515 ἘΠΡΉΓα- 

ἴδια {γα οἱ (ο. 4.). Τίοτ μὲσ Αταθίδη. Ουτὶ γαξῖο ᾿ΕΙ ΠΟ υβ εἴ ἀἰβοῖρ ηᾶ. 

ΜεηοηΪβ δὲ ΟἸθδγοῆὶ τα] ζαπι σοπουγειβ (ας. 5.). Οτοπΐε ΠΟΌ1Π15 ῬΕΓΒ88 

ἔγαυβ ἀείεοΐα εἴ ραηϊξα (ο. 6.). ΤΘΓ ῥεῖ Βαθυ]οπίδτη. [Ὁ] οορῖθ ᾿υβίγδῃ- 

ΤΌΣ ἴῃ ΟΥ̓ΔΈ ΠΔ ΠΏ ΡαΡΉδΠπὶ ΟὈΠῚ ΤΕΡῈ ΔρΡΡΤΟΡΙ πασδηΐα οομητηϊ θηάδπη. 

Ονὴ δὰ σϑοοβ ογαῖῖο. Ατίαχουχὶβ οορίθο δαγυτηθι8 ἀποΐογεβ δι Υ 

(ς. 7.). Ῥοξίειο ἀϊθ πθοορίπαηΐβ Ουτο αὐἀδβέ τὰχ ουτὰ Ἔχογοϊζα. [ΐδαὰθ 

οοηΐοβεϊπη ἃοῖεβ ᾿πβίγαϊγΓ, πα πηυϊῖο ροξξ οοπουττίαγ. Ὀυπὰ ατθοο- 



ΞΒΌΜΜΑΒΙΟΜ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΙΒ ΟΥ̓ΒΙ. ΧΧΧΗΪ 

ΤᾺΠῚ 8065 Τ6ΡῚΒ ΘΟρΙΔ5 νἱποὶΐ, Ουὐτὰβ Αὐΐαχουχὶ οσουστ, θοσαθ νυ ]πο- 

Ταΐο οὐπὶ ἢ 6] Ι5ΒΙΠη15 οδα! (ο. 8.).. Ιμδυάδαίαγ (ο. 9.). οχ οἀβίγα ΟΥ̓ 

᾿ηνϑα!ῦ, 6] υβαὰθ ὈΔΥθαγὰ5 ΘΟρΙα5 [ἀρ αΐ, Βα ἃ γθνθυζθη 8 (Γθθ 15 1056 

ἐαραΐαχ (6. 1ο.). 

118. 11. 

Ῥοβίσγι αι αὐθοὶ 46 οοοάθ ΟΥὐτὶ σΟ ΠΟΥ 68 ἔδοῦ ΑὙΪδθο ΓΘ ρα πὰ ῬΟΥΞΑΓ ΌΤΙ 

οἴδυαηῖ. [Ὁ] δάνθηϊαηΐ Ἰθρδῖ] ΤΘρῚ5. υτηὰ ΟὙΘΘΟΟΥ ΤΩ ροβοθηΐ8, αα]θ 5 

᾿ οἴου γαβροηάθῦ ἱπ ΡΥ Π}18 ΟἸθαγομα5 (ο. 1.). Πράθαπῦ παΠΟΙ δὰ Ατἱὶ- 

ΘΟ ΓΩΪ551, 40] ἀοίγθοΐδηβ τοριπατη ΟὈ]αΐαμ βοοῦτη ΘΟ] ΠΠΡῚ 1αθεῦ ατῶ- 

605 ἀοτημηι τϑαϊίασο. [1846 84 δὕτη ρῥτοΐθοι ροβίαᾳϑη ἔοι ᾿πίρθυ 86 

βοϊββεπῦ ἀθ ᾿{1πογρ οοπϑβυϊίαηΐ, φαοα 8118 αιδτ (ἃ νϑπούδηΐ νὰ ᾿η5{1- 

τὰαθπάατη 6586 ἀθοουηπηΐῖ. Ῥοβίγιθ ργΟΡΊΘβ81 ρϑ.] α] τη ταρθηΐθ ΓΘρ πα 

ῬΓΟΡΙΠα ΤΩ ΘΟΙΏρΡοτΙ δ. αΪ Ρ5Ὶ8. ΠΟ ΠΉΪΠ118 ΓΟΥΓΙΓ5 (6. 2.) ΡοΟΒίθσο 

416 Ρ6ῈῪ Ἰδαραΐοβ ᾿πἀποῖὰβ ῥεῖ. ἘΕπὰ8 σομητηθδῖτῃ ΡΥΌΓΪΒΒΟ (Δ 461 ΠΩΡ6- 

{γαΐ ἃ (ἸθαιΌΠΟ, πα! ὰ6 χὰ] ἀὐτδθοοβ ἴῃ ν]οῸ5. οοτητηθδίιπι ρθε μία 5 

ἀράποαμί. [Ι͂ἢὰ αυϊθὰβ ἀππὶ σοτητηουδηΐοῦ ΓΓΊΒΒΆΡΏΘΥΠΟ5. δανθηϊ, [δη- 

ααδτὴ ΟΥ̓ 015 διηϊοαβ, οοΟ]οσααΐζαβαια οατὴ ΟἸδαγοῦο δὰ γτροϑῖῃ τοαϊς αἵ 

86 ἀεάποοτα ἀογηθτη Οτέθοοβ ραϊογοίυσ τοραΐίαγαβ (6. 3.). Ηα]αξ ἄππι 

τοαϊίατη οχβρθοίδηϊ, τοὶ οἵ Αὐυβ, δὰ ααθη Ῥογξθθ ἃ ΤΈΡῈ Π1551 

γϑη αθαηΐ, 5101 βαβρθοῖ πηῖ. ὅ5ὅ'εἃ Οτθοούατι ᾿ἰτὰπὰ ΘΟ θοῦ ΟἸΘατ- 

οὔθ. {61τὸ ΤΊΒΕΑΡΘΓΠ65 ΓΘ πΧ ΟἸΠῚ ΘΟΡΙ5 5015 161 σατη ΟὙΘΟ15 ἸΡΤο- 

ἀϊξαγ,. Μαεάϊθθ τηῦσυβ. ΒΥ ΤΟΥ. τηθία8 6 ΟΥοὶ Ιοοᾶ ααάδηι οσσα- 

Ρᾶτεπῖ. Αὐΐαχουχιβ ἔΓαΐθι ΒΡΌΤΙαΒ. ΘΠ] ΤΠΔΡΏΟ Ἔχογοϊΐα ΓΕΡῚ δυχηΠ]δία- 

ΤῸ ΟΥ̓ΘΟ15 ΟὈνίδπὶ ἢΓ. [{6Γ μοῦ Μίοαϊδτῃ (6. 4.)}). Αἀ Ζαραΐδτῃ ἤν! αὶ 

απὰτῃ Βα βιβίοσθηΐ, ΟἸθαυ 5 ἀἰπιξατ ΠαΓατα ΒΌΒΡΙ Ομ τα ρου θοββ Τ15- 

ΒΔΡΠΟΙΠΘΙΩ Οοπγθηϊΐ, τοαϊίαιιθ δα δὰπὶ ροβί 16 σομηζαΐθ νἹΓἹῚ οδρίυϑ 

οατῃ ααΐηαπα ἀποῖθα3, νἹρΊπΕ σσηςασιομ θα5, οἵ ἀποθμτ5. τ] Πρ 5. Ηο- 

ΤΌΤΩ ὉΠῸ5 ΠῸΠΟΙα5 οἶδα !15 γα, σοίθσὶ ΟΠ Π65 (γυοϊάδίι. Αὐτὸ δα σδβίγα 

ΤΩΪβ80, 60] 8.ηδ ροϑοογοῖ, Οὐτθθοὶ δυο οιῖου γοβροπάθηϊΐ (6. 5.). θυσο5 

ΘΔΡΈΙ ἀοβουι θαπίαγ (ο. 6.). 

15..ΤΙὄ’ὄ 

Τηβεαασΐα ποοΐθ ἱποῦι τηθΐααθθ τοῦ ρομΕΡα5 ΟὙοο15 Χοπόρθοη ΑἴΠ6- 

ΠΙΘΗ515 ΒΟ ηἶΪΟ δχοϊζαϊαβ σθηςατ!οημ65. ῬΥΓΟΧΘΗΙ σοηγοοδί, ΔΗ ΪΠΉ]Βη 6. 60- 

ΤΌΠΙ ΠΟΙ ΠΤ αἴ15 οθΐθτοβ ἀπιοθβ οθηἑατ]οηθβαιθ δχοϊζαΐαμῃ ᾿ὑ. αὶ ροβί- 

αυδη ΟΠΊΠ65 ΘΟὨνΘηΘΙαηΐ, πουίθηΐο ΧΟΠορΠοπίθ ῬΥΙΏ ΠῚ ποΟνῸβ. ἀ065 

Βα!ηοϊαηΐ (6. 1.)ὃ. Πειηάθ σοηνγοοδίϊβ τ] Όὰ5 δὲ 811 εὖ ᾿ρ56 ΧϑηορΠοα 

δα νἱγίαϊο πὶ 605 σοπογίδηΐαϊ, ααοα 6 ̓πβεϊαΐο Οραβ 6586 νἹἀθγοίαῦ αὖ Ἰη- 

βΒιΠπᾶπίυγ ἀδοουπιηΐ (0. 2.). Θυσμη δ Ρῥτοΐθοϊυτι θββοηΐ ΜΙτἀδίββ 

ΒΕ Βρθοῖθ διηϊοὶ δοσθάϊξ, βθα ἸὩΏΟΧ ργοαϊζοῦ οορποβοϊίαν, οἵ σαῦτῃ ΡΓΟῆ- 

οἰβοθηΐθβ ΠΟΒΌ] ΟῚ Ἰασθββοσοῦ γθρϑ! αγ. Ηδο ραρηδ δἀοοί! ᾿π6]] 6 χογαπΐ 

Οτῶοὶ ἐπα παϊζογεβ οααϊζθβατιιθ 5101 ΠΘΟΘΞΒΑΤΊΟΒ 6556, 605 ἰηδυςπαηΐ (6. 3.). 

Θυο ἔδοΐο ἴδτη τηθὶϊὰ5 ρσορυϊβαπς ΜΙ τ ἀδίθτη ἄθηθο ἰηβθαασίΐατα. 1.8- 

6 



χχχὶν ΞΌΜΜΑΒΙΟΟΜ 

τΙββα οἵ Μίθβρι!α υγῦ65. ΤΙΒΒΑΡΠΘΥΠΘΙΠῚ ΤΠ ΡῊ5 ΘΟΡῚ]5 605 ΡΘΥΒΘα ΘΠ ἔθ ΠΩ 

απ !τογατη βδρὶττοτατηαιιθ ορα δοϊρσαπί. Αρτηϊπὶβ τῆο θιηθηαΐα. 

μανία οὑπὶ ΤΊΞΒΑΡΠΘΓΉΘ ΡΥ Ια (6. 4.), 4ὰὶ ἀεθμῖης δ] ἃ ᾿ΘΥΓ Οὔ 5815 

ἸηΡΥΘαϊαγ. (ΟὐΠΟΙΪ τη 46 ᾿{πογθ, ααοα ΡῈΓ ΟΔγάθπομοβ ἐβοιθημ τη 6ββα 

ἀδοθγπῃπί (6. 5.). 

τῆ} Ἐν. 

Τ6Γ ρεὺ Οδγάμομοβ, σϑηΐθιη ὈΘ]]ΠΟΒΙΞΒΙΓη8 Π1, Ρ]Θ ΠΌΤ Ριρε οἵ ἰαθο- 

ΓᾺΠ (α. 1. 2.). Ττα]θοῖο (θπηίγιζα (ο. 3.) ἴΏ Αὐπηθηΐϊδαι νϑηϊαπΐξ, Πυδτη 

ΒοΒΕθ5 ὑτροητ 8 ροιργαηΐθξ σο]ὰ ὨΙνΙ θη 6 νομθιηθηίοσ νοχδηΐαγ 

(ς. 4.), ἄοπθο ἴῃ νἱσοβ ρευνθημαηΐ Ρ]6ΠῸΒ ΟἸΩΠΙᾺΠῚ ὈΟΠΟΙΆΠῚ (6. 5.). 

ὕπαάε ἀϊα οεἴανο ρτγοΐθβοϊι ΟΠ ΑΙ ν θ6β, Τδοοπμοβ εἴ ῬΠαξίαποβ οῇεπααπΐ, 

αα]θὰ5 ἔαρδίβ (ο. 6.) ἴῃ ΤΔοΟΟΒογατη ἴουγᾶμη ρογνθηϊαηΐ, ᾿πάθδαθθ ΡΟ 

ΟἸΠΔΙν θατη ϑον Ιου] 6 ΤΟΡΊΟΠΘΒ δά ἀγῦσθτη απὸ νοσαθδΐοῦ (ἀντηηῖδϑ. 

11 ἄμποα 1 ΠΘΓΙΒ δοσθρίο ἀἰθ αυϊηΐο ἴῃ τηοηΐθη ΤἬὭΏΘΟΠ ΠῚ δβοθηαπηΐ, 

ὉΠᾺ46 ΞυτηΠΊἃ ΟΠΠΠ65 ἰϑο {1 ΠΊΔΓΘ ἀβριοϊπηΐ (6. 7.). [{6Υ ΡῈ ΜδΟΥΌΠΕΒ 

Ρασαΐυαπι. Τγδηβιῖαβ τη ΟΟἸομΙάθη. ΟὐΟ]ο 15 οὐξίδητ 5 ἔπραῖβ Τταρα- 

Ζαηΐθιη νϑηϊπηΐ ὐθεδιη Ογέθσδιη, ὉὉ] 1.415 ΘΟ] ΌΓΑΠ 415 νοῦβ 56. οχβοὶ- 

γαυῃηΐ (ς. 8.). 

[18Β. Υ. 

(Ομ ατη ἀθ γϑ]ὶααο πογ6. Μηιΐυγ ΟΠ ΓΙβορμὰβ δὰ πᾶνεβ ο0}}}- 

ϑεμάδβ. Θὰ ἀὰπὶ αθοξί ΧθπΟΡρΠΟΩ ΠῚ 8115 τηοα]β δχϑγοιζαὶϊ Ρῥ͵ΤῸ- 

νἱαεί (ο. 1.) [τὴ σοτημηθαΐαβ οασββα δάνογβιιβ Π γ]8ὰ85 ραγΐθῃ αἰμπηϊἀἸδτα 

σορίάγατῃ βἀμποις. ἰἴ1πη46 ροβὶ ρχγανθιὴ ρΡᾷρῃϑμηι δθθιηΐθβ οατη οοτϊητηθδία 

ἔγαυβ Δῖγϑδι ου]αβάδιη ἰπθίυγ (6. 2.)Ρ. ΤΥαροΖαπίς Οδγαξαηΐθμ οοηΐθη- 

ἀσπί ρβάθϑίγι ΠῚ Π6Ύθ, “0 6}}} τὰ θα Πᾶν ]ΡῚ5 πηροβιῖα. Ἐδοθηβαβ οορίᾶ- 

Τα δὲ ργεάθ ραγίο. Η]ὰξ ἀθδοϊπηδη ΑΡΟ]ΠηΙ οἱ Πιᾶπο ΕΡθεὶθο 

βδούϑιη ἄπο οαξίοάϊαπί. Χοπορῃοη ἀθ ρᾶτΐθ 5101 τηδηάαΐα 5] πΐθ 

Ροβίιμοσο τδηηρί τη Π)1Δ πὸ δα ΡΉΘΒΙΙ Ἰηβίδυ δχβίσγαχις ἀἸ6Θβαὰθ ἔθβίοβ ἴῃ- 

Βὅπζαϊ (ο. 3.). (Οὐδγαβαπηίθ ργοΐθοι! ἴῃ ΔΙ οββυ ΠΟΘΟΟΓ ΠῚ ἴουγᾶπὶ νϑηϊαπΐ. 

Θυὸ σθὴβ αὑστὴ ᾿ηΐου 886 αἀἸββιἀθγοῖ, Ἰαποῖα οατῃ δἰΐεσγα ρᾶγία 6]5 βοοῖὶθ- 

ταΐα δἰΐθσοβ Ἔαχριρμῃδηΐ, δογατηαιθ οαβίθ!]α ραγίϊτη αἰσΙρΙ απ Ραγ πὰ [η- 

οαμάσπξς. ὅϑ᾽τὰ5 ἴουγοο ἸοσΟΓ ΤΠ] 16 τ ἈΠ! ΓΟΥΆΠῚ, οἴ ΤΏΟΓΘΒ ΡἜΠΕΙΒ ἔα ΊΞΒΙ ΠῚ Ϊ 

(ο. 4.). [τοὺ ΡῈὺ Οἤαῖνθο5 ΤΙθαγοποξαὰθ δα ἀγθοτὰ γϑοατη Οοΐγοτα, 

ΘΙΠΟΡΘηβι τη ΟοΟ]οηΐατη. ϑραῖ!ατη 1ΠΠΠῸῚῚΒ πάρ ἃ Βαῦν]οπθ θιηβπμβί. 

Θυμπὶ Οοἰγογαγιτη Εχ ἈΡΤῚΒ ΘΠ ΠΟῚ ΓΘ ΌΘΟδΔηΐ σΟΙηπγδαΐαμη [05] 

5101 σοτηραγαββθηΐ σθοῖ, ᾿οραῖ] ΘΙ ΠΟΡΘΏβΙαπὶ δὰ ἀθ τ τηϊπδοϊζου σοη- 

απογθηΐοβ δἀνθηϊαηῖ. θά οἷβ ἴἴὰ τοβρομάθξ Χϑῃβοόρῆοι ἃΐ πο Π]ὰπὶ 

50] τὰ ΡΥ Όογα (οἰγογίαβ Τα θογθηΐ, 56α βἰϊδιη 8118 δυηϊοῖαβ ξασεγθπέ (ς. 5.). 

ΟΟπο πὶ ἀθ Υθ]ᾳαο ἸΌΠΟΓΘ, οἵ ΒΙΠΟΡΘΠΒΙ ΠῚ 1ἢ 60 βθηΐθηΐα Ρ]δασδί 

ΠΔΥΙΡ ΓΘ, 5ὶ 58{15 Πα Ί ἢ ΡΥ ὈΘαηΐ ΚΙΏΟΡΘηΞΕας, δὰ ηπὸβ ἰθρδί! μη τταπξαγ. 

ὕτθιβ ἴῃ ῬΡομπΐο οοῃάθπάς σοῃβι] τη ἈΝ ΘΠΟΡΠΟπτβΒ ργομῖθαῖ 5] Δ Π8. 

Ρυγραΐῖ ξὸ Χθῃορῇοη ΡΓῸ σομποίοπμο ἴδηι Βυ]5 (ς. 6.) ααδπι ἀπσοηάι! δὰ 



ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΙΒΟΥΒΙ, ΧΧΧΥ 

Ῥμαβίη δχϑγοϊξαβ ΘΟ 5111 οὐἰτηϊηθ, Ἰἀθηηαθ αὖ ἴῃ ἀοίζαβία Ὀ}}]6 ααογαπάδηι 

γα Πάτα ἔδοϊπ5. δηϊτδανουζαϊαῦ ἀποΐου οβὲ. «αάϊοίατα ἄποσπτῃ δ Ἰαβίγα- 

Εἶο Ἔχϑγοϊζαβ (6. 7.). [Ι͂ἢ 111οὁ απατῃ 8115 τα αϊτοο τη ροβιῖοο βαηΐ ἔα Χο- 

ΠΟΡΒΟΙΓΕΙ ᾿π] ΤΙ Τα πὶ ἀοουβαΐο οασββα ἀἸσθηάα [10 (ς. 8.). 

118. ΥἱΙ. 

Θαύτη ἃργοβ Ῥαρῃἰαροπατη Οτεθοὶ ἀθρυἀαγθηέαν, ᾿Θραΐοβ 11} ταϊταηΐ, 

αυϊθυβοῦπι θΘηὶρη 6 ΘΧΟΘΡ 5 ἔα8 δοιαπί. Ηΐπο πανιρδηΐ ΘΙΠΌΡΘΠ, Ὁ] 

δάἀοϑὲ (ΒΙΓἸΊΒΟΡ 18 οαπὶ {ΠΊΓΘΤΩΪ. [ἢ απθῖῃ τΟΙΠ5 ΘΧΘΥΟΙ ΓΒ Ἰ ρουίατη, σαοά 

τ ἸΙΡΊΟΠΘ ᾿τηρϑαϊταβ γθοιβανθγαῦ ΧΘΠΌΡΠΟΙ, οοπίοσίαγ (6. 1.). Ηΐπο ρε6- 

ταηῦ ΗΠ γδοϊθατη, αὰὰ ααατη ΟἿ ᾿π4 8 ροβίαϊαϊα ΘΧΟΪΆΒΙ δββθηΐ, ΕΠΈΔΥΊ Τα 

ΒΟΙΠαΙΓᾺΥ Ἔχϑγοϊΐαβ, ἀἸν ουΒ15 {ΠΠ ΥΊθπ15 ἀπο ργοξθοϊαγαβᾷ(ο. 2.). Αὐοδαθ5 

ααστα Οδ]ρΡ65 ρογίζυτη νϑηϊββθηΐ, ᾿ἰηἄθααθ 6Χ νΊΟΙη15 ΤἬγδασατμη ΒΙΓΠΥ ΠΟΥΌΤΩ 

ἈΡΤῚΒ ΡΓΘΘἀδ5 ΡΟΥΘ ηΐ, ἃ 615 ἴῃ ΘΟ]]6 ηλ ΘΟΤΩΡΪΒΙ ΠΘῸ ΠΪΒῚ ΧΘΠΟΡΠΟΙΓΒ οὐπὶ 

8.15 Ἰητογνεπίι 1 γαῖ βαηΐ (6. 3.). ΟὐΔ]ρ65 ροτῖαβ ἀθβουρῦο. [0] φαυτη 

ΟΥἸΏΠΘ6Β ΓΟΓΒΌΓΩ ΠΟΙ Ὠἰββθηΐ, ἀθοθυηιαν αὖ ΘΔΡΙΓΒ Τοῖβ ἕογοῖ 481] ροβίπδο 

ἄς ἀϊβίγαμεπαο ὄδχογοιῖΐα οοριαγοῖ. Ιῃορῖὰ σομηηθαΐίιβ ΘΟΎΘΒΒΌΓΙ ΟΧΤΙΙ5 

ΡῬΥΟΠΙ θθηΐαγ, σαί οχϊθγαπῦ τηᾶρηᾶ οἶδα θοῦ! ἃ ΧΟΠοΟΡΠοηΐα ἴῃ οᾶ- 

βίγα γϑαποιυηίγ (6. 4.). ῬῬοβίοτο α16 ααὰπὶ ᾿1Ι}1ἀββθηΐ, ΧοΠΟΡΠΟΠ 8016 

Ιηβίγποΐα ργοσθαϊῦ, νἹοθίβηαθ Ποβίιθιβ (6. 5.} Πρθτα ἀδημθ Οὐθοὶ ργοάδ- 

ἴατμη δχϑυπῖ. ΟἸθαπάθυ ααστὰ αἴὰ οχβρθοΐαϊαβ ἰδημάθτη ουτὴ ΕΠ ΓΘΤ 5 

δαἀνθηϊββοῖ, ρου εχ ρραμπι, ἃ Π]ΠΠΌ 5. φα!θαβάδιῃ τηὰ]θ δοοαρίαμῃ, δὺ- 

ΔΘ παΐαν ἃ Οτθοῖβ, βεα ἃ Χοπορμοηΐα ἴῃ ογαίδτη γανοσαίαβ, Ὠ1Β1 ΒϑΟΥἃ 

ῬΓΟΒΙ θυϊδεθηΐ, ᾿ρ56 ἀράαοίΐαγαβ δχϑγοϊζατη ἔποταῖ. Ηΐπο νϑϊαηΐ Οἢτν- 

ΒΟΡΟΪΙΏ, τηυ]ΐα ᾿Πἴου νἱδπὶ ργοράδ ρᾶτίδ (οΟ. 6.). 

ΠΡ. ΥἹ: 

Απαχιθὶαβ δποΐοτε ῬΠΑυ μα θαΖο Οὐθθοοβ οχ Αβια ΒυΖαῃεατη ο]1ο, Θαο 

Ὁ 60 ΡοῚ γαιάθμῃ 6 Χο αὶ νἱ ἔδοΐδ ᾿γγαιραηΐ, 5εὰ ΧΟΠορμοηΐθ βυδαάθηϊΐα 

ΤΟΓΒΌΤΩ ΘΡΊΘ551Ὶ ἀσσθηη δοοϊριαηΐ (ὐγδίδάδχη, 4] ΤΩ ΡΟΙΟ ΠΊΟΧ Ρ856 86 

Δ άϊοαΐ (ο. 1.). Ποῦ ἀθ ΠΠ]ΠΠΟΥ6 ἀἸββθη θη 5. τα] τα] ]]θ5. 4118- 

Ὀυπίαγ, ΒνΖΘΠΌΙ ἀθρυθθη8ο5. νϑηαϊῦ ΑΥΙΒΙΔΙΌΠα5. ΔΏΔΧΙΌΙΙ ΒΘΟΘΒΒΟΥ. 

Οὐϑθοὶβ ἴῃ Αβίδιη ΨγΌν ΓΞ 5 ΘΘυΠ5 ΤΉΓΘΟΙΒ δα ξ6 1Ἰην] 8 115 ΘΧΘτοΙ- 

ἴὰτα ἰαραῖ! οσουϊγαηΐ: ασασμηηιθ ἃὉ Αχιβίδγομο Αβϑίὰ 6158 Ἰηϊθγαϊοίατη 

αββϑοῦ, Χϑθοόρῆοη δὰ ϑϑαΐμοῃ ργοβοϊβοιϊίτιτ ΘΟ ΔΙ ΠΟ θτὴ σορ᾿ ἰΓαστΒ (0. 2.). 

δᾶ ρῥγοθαῖΐα Οὔ Π65 ργροΐοι ΝΝΘΟΠΘΠῚ ΟἸΠὶ 5815 δα Θθυαῖηθη σοηίθημαμῖ. 

0501] Ὀθπανοὶθ Ἔχοαρίϊ ροϑίγ 16 ποβίθβ ὀρρυϊτηαηΐ τηυ]ΐαααθ ρτοθάα ροί!- 

ἀπίῃ (6. 3.). ΠΠΑρβογαιη Ποβίμαμη νἱοῸβ ἸΡῺΪ ἀο]οῖ δϑαῖποβ, Ἰἀθιηαὰθ 

56. 841Π8, πὶ γτοάθαηΐ, [δοϊαγατη τηϊηδίασ. ΓΡΘΊΓΟΣ ΔΙΙΟἸ Δ ΠῚ 56. Ρϑίθυθ 51- 

μΠ]α 65, ποοῖθ τοροηΐο αυθθοοξ, αἰ] Ργορίρου νηὶ {ΙΡΌΓΙΒ ἰθοΐα 50016- 

γαηΐ, ᾿πνδάσηϊ βθοῦτοβ, 56 τ ρΡῸΪδὶ ἴῃ βάθη 40 ϑϑυῖΐῃθ ἰδηάθῃι γθοὶ- 

Ρἰαπίατ (ο. 4.).. ΒΕΈροπαϊο ἔνασάς Ἡ γλο ἀο. ἃ ϑθαῖηθ ποη ἱπΐορτο πὰ- 



ΧΧΧΥΙ ΞΌΜΜΑΒΙΟΜ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΝΙΒ ΟΥ̓ΕΙ. 

τηθγαΐο (ς. 5.), Χθπορθοη ἴῃ ᾿Πν] Δ πὰ ΘΟΥ πὶ ̓ πουγτΙς (απίδτη τ ΟΔΡ 5 

ΡΘτΙου]α πὴ Βα ϊγοῖ. θα οὐ ]ηδ ἴῃ 56 σοπῃ]θοΐα οὐδοπα ρυτραΐ, ἰεξίδη.- 
ταταὰθ βάθδιη 6]05 ἰϑρδί! Γ,δοθαθουθομίοσιπι, 4] 6110 σοπίγα ΤΊΞΒΑΡΠοΥ.- 

ΠΟΙᾺ Ἰ5ΕΌΓῚ ΟὙΘΘΟΟΓΆΠ Θχϑγοϊΐα νοποαηῖ. Ηΐϊπο το] παυΐ ϑθαῖμθη αυϑτη.- 

νἱβ ᾿ην]ΐαμι (ο6. 6.). ὙΊΟΟΒ 005 ἃ ΟΥ̓ΘΟΙΒ ΘΧΠΔΌΓΙΤΙ ξορτα ἔεγθηβ ΜΙ 6άο- 

58 465 τηϊ ΠΟΙ 1 ῬΤΙΓΊ τη ἀδιηάθ οἰδπιθητ1α5 υἵ ἀὈοαηΐ ροξοῖϊΐῖ, ποτίδϊ γα 8 

Χοπορμοηΐθιη ξΞαδπὶ 1ΡΞ56 Ορθγᾶτη ΡΟ] ]]οἰζα5 αὖ ΞΌΡΕΠΑΙ οασυββα θα θη 

δἄραῖ. Θυοά ἰδοϊεπΐα 1110 ρεγβοϊνις δευῖμθβ, δοσθρίυτη ϑραγίδηιβ {γαῖξ 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ ΤΙ 5 αἸνΙ θη ατη (6. 7.). Τατηρβδοῦτη ἀθίηαδ {γδ]] οἱ απῦ, 

ὉΌῚ ΧΟΠΟΡΠΟΩ ΕΌΟ]1α15 ναῖ]β τηοηϊΐα «ουὙἹ ΜΠ]ΠΙΟΏΙΟ βδουιῆοαῖ. [πά6 Ρεγ- 

Θϑτηατη Ῥγοΐθοῖο Η6]}1Δ5 ργοάϊξ Αβιάδίθτη ἀϊν θη Ῥδύβδιῃ, δὰ αάθτη ἴο]- 

Ἰοπἀθτη ΘΡΎΘΞΞΙ ῬΥΠΓΠ.ΠῚ ᾿ΤΠΡΓΟΒΡΟΙΘ Ρυρπδηΐ, 564 416 σοπβοαααΐο οΔΡ]- 

ἀπὸ ᾿ρβατα οὑπὶ ΟΡΙΌ.5, ΠαΔΓΌΤΩ Ρδγίθιη δορὶ Χοπορποη. ἘΣΧογοϊταβ 

ἀγταάιζαν ΤᾺΙΌΓΟΙΙ (ας. 8.). 



ΟΠΒΟΝΟΙΟΟΘΟΙΑ. 

Α.Ο. 4ο1. ΑἼ850. 
ΒΟΥ 5 δα ΝΜΙεραπάτγατα .. .......... Ἅ18Ὲ; 5 ς νος τε νι 

ΠΕ ἘΣ τ πρι τ ρου γνος. ὙΠ τ Ὁ Ἐ6-ὁ 7, ἐν. κον 11,8 

τ τ--- ᾿ς... Σ ἀν ασς δ ντῶς 2Ο-ΑΡΓ.19 1.2.7 
ΠΝ .......{ννν.....Ψὲ Ἐν κα μα ἐς ἐιωδίς ΟΥ̓͂Σ ἈΕῸ ΣΡ Ὁ Ὁ 2: 1.2.10 
πο ππότητα ΒΌχαΣα, ... .᾿.......... 00 ὁ.τος 24:-.26΄...;.. ἐῤϊα. 

ΠΝ ι υὐνπόρατ .. .................ὁ.(,ἀὁ.ώ. 20-Μα)] 4 1.2.11 
πὸ τὐνι . ,, ........ τὴς δος ἍΜ} 6. Σ..,ὼ:- 1.2.1 
Ττϊθθατη ...... δος τς ὡς ἐν, -- 8 τ... Ἐ Ἐ 2 ΤᾺ 

πουνθονν :...,...... ᾿ς ὐπρι τ. ΄ τα τ π ε τ σῖτο 
πτόλιν. .-..........Ψ.ὲὄ ΠΡ: Ἅδην τοῖν ον ἘΒΕΗ͂Σ 
τσ (1 γ8π8). .. .... ἀρστν, ΥΤΕ τ ΝΑ; 26-.-2 Ὁ 0 «ος Ἐ.2.20 
τς ΝΥΝ 9) ἀπ κι εὐνθνε 1:2.2} 
ΝΜ τπσδα (ΟἸπεῖδα.............. ἀοαες ΕΡΜΗΣ ᾿ς δ τος σὰ ἘΜ. 
ΜΡ Γ ντ0.5ς 2... Ἐπ 2 μετα ερτο ΟΝ τ ΟΣ 1.2.2 

ἜΝ πα Ῥξατιτίη........... ἀπιων δ ὩΣ 6’ οτος 1.4.1 
ΠΕ Ἐν τ πα π΄. ... ,,ν «νον ΡΟ τς τ οἱ ἢ βραο ἡ ἐδ1α. 

Ἐσ -.{ὕγϑ 0 Ἐπ πος ν Π ἢ ες 28-}} 1 ἐδῖία. 
ΠΟ τίς ΒΟΥ ΆΒ᾽ : ᾿. « «........6. Ἔτι 53 ἀ || ΡΝ 5 τι 1.4 
ΠΝ τντὸ τὐρυνονν νιν ἐνς προ σον 1.4.6 
ΠΕ ἜΠΕΙΤ η ̓....... ΤΕΥ Τ ἐδ τς τ τς ἘΠ: 1.4.9 

Πυθίη... ......, Το ΣΤ τὴ, ρα ΠΗ 
ΝΠ βδριχπα..., “..... ὌΠ Π::-- Δ Μο  π ΤΑΤΙ 

ΝΕ τοῦς τυ κυρίαν, εὐ Σ ΠΌΡΟΣ. τὰ ἢ, κοι τς ΤᾺ ἘΣ ΤΩ 
τε ον Ὁ. τόνε. ἊΣ ΕΑ 

Εν 6. ΠΤ  ο σον ἐλ Ε ΟΞΗ͂Σ 

ΡῈ: Βαθυ]οπίϑτη ...... ... δ αττις κα το τς ΘΘΒδ: ὁ νἀ τε τνΣ 751 

ΒΕπ πα ἢ. Οὐ ΠΕχδ “. ν ς ὁ κεν εν νον ὁ εν 4. τὴς τ ρϑτι δὲ 
ΝΕ το ΠΣ παρε τὸς οτος ΣΡ 
Ἰυποίογαχη οὑπὶ ΑΥΪΘΘΟ ᾿ΐθυ [ἢ ν]οοβ... 6: ιν... πα. 
δα τὰσσατα Μράϊθ ..... πον ΤΣ ΤΩΝ Οεί. 5, τως ΧΦ ΞΙΣ 

ἘΠβεοοπ - ᾿ς -.,.-. ποι σοὶ πω ον ξαχος δι: πολι τη τὸ 

ΠΝ ττν ττο τοι ἐρυρυΣ τς τὸ : ϑοίοτος 2.4.2: 

ετν το ΟῚ "1 ἘΠ ΕΜ.) 

τι ΤΕ ΡΕΗΌΝΝ τ Επστ δὲ οἷς ΤῊΝ 5.1..: 2.4.28 
ΝΠ ττ  ΄ 0τὸ ρεους νῶν ἐφε : ΤῊ 55 νιεῖνο, .9..Ὲ 
ΠῚ Ἐπ ΟΡ τον νος, ΕΣ ΥΣΣΣΟΣΣ Ν᾿  οτν ΖΡ 5: οἶτὶ οἷς 3.32.11-4.1 

8 (οποϊππαν ΚΚΟΟΜΐτι5. ἴα ΠΡΥῸ ἀθ Απδθδϑβὶ ρ. 40 5886ᾳ. ΕἸὙΥΟΥΘ μι ΤῬϊοάουΐ 14, 19; 

οὐ ῬΙορΘηΪ5. 2, 55, ἰπιπὰτὰ Θχρθαϊομἱβ οχθαπίθ δῆ η0 ΔΙΌΠομ 5 ΜΊοοπὶβ ΟἹ. 94; 3 

βυβοθρίδ δὰ βϑβαπθηΐίθμι Χϑηροπϑῦὶ τοίθγθηϊίμι, ποίαγὶῦ ΟἸΙπίοη. Ἐ', Η. γ0]. 2, Ρ. 98 

οα, 3. Τὴ6 οοπιρυζεαίομῖθι5 {{Ἰπουῖβ ἀραιὰ ΧΟΠΟΡμοηΐθμα ἰρβαχῃ ν. δά 7, 8, 26. 



ἘΣ Ὶ ΟΗΒΟΝΟΙΟΘΙΑ. 
Α.Ο. 4ο1, 400. Απαρ. 

ον ον μέσο, τοῦς, 7:9 ἜΡΙΝ ς ΤΟ 53.4.5 

ΜΠ εορῆα. ΨΡΤ ΠΟ ΕΣ 83.4.10 
ἴῃ ψίσοδο τόν ΕΑ ΤΑ ΣΕ, ὧΔὝ 8.4.13-|8 

Ῥεν ριαβε σεν ἔν ΑΣ νς; δ ΛΟ 3.4.18 

οί ξορταια ...Ὁ, ΡΣ ΟΣ ΣΤ γ Νον: ΒΞ 5 τοξος. 3.4.24 

ἴα υἱοῶῦῶδβ............ς 0 5 τ “ἐσ ἘΞῸΣ ἤν ξεῖν δα ἐδια. 
πε τπστ ας ΛΠ ὙΠΡῚ δ ἘΘ. ΤΌΣΟΣ 4. ὅ:8}1 

{6 ΘΈΤΟ, τὰς τ ΡΟ το ον ιὐ εν ὅῈ 3.5. ἘΞ 

τς ρ5 ον, το ΛΑ  λδ 2 τα το 4.168 2...1 

“ρου ἀρ ασύν κι διν “1... ἐν ἠσγλῖ... ΓΚ κα 
τυ τ τ τὰς τιν ΠΉΝΦΕΝ ΤΥ ἡνδ. Δ. τ} 5 ΤΟ. ΟΣ 4.4.3 

11 Τυσρίοδεα ἡ ἘΣ ΣΟ εν ον 25 ΤΕΣ ἐδια. 
ρο τος ποτ ϑυ  ΧΑδι 28: ο Ὁ 4.4.1 

εἰ ΙΗ ΕΘΝ τον ρος σα τος θεο. ἂ ΡΟ 4:5.2 

1 Ὑ ΟΕ, ΑΥΤδΗΪΟΙ ὁ τὸ θσ τς ΣΦ α ΤΟΙ ἐν διν 8:1 ΣΕ Ε 4.855. 88 

ππ0 86 3:6 πρπην 15. 7 δὴν τυ το: τ 4.6.3 
εν ῬΉΒΘΝ αν πον: ΤΌ  βόν 4.6.4 

ΞΕ ΟΠ ΒΒ. ἸΘΕΉΘΕΗΣΝ, Σ ἐἰς ΤΥΤΟ ΣΙ Σ: ἢ ΘΝ 4.6.5 
ΕΠ Βα τ Υ τὲ δὲ τ ΠΛΟΝ 28. ΤΗΣ 4.6.5-27 

ΒΟΥ ΠρΟΙπΣ Στ ΤΙΝ “π..2..Α. Ο..2466.. 2.7: 
ΒΟΥ ΤΙ ΟΒΣ τος ἐπον Ὁ στ ΤΡ ΕΝ ἘΝ ἐπ τ ΓΕ ττ' 

188 ΗδΙΡαϑυτη ΡῈῚ ϑουίπηοβ ....... 18 ὑπο τῊν 4.17.τ8 

58 ΠΗ ΗΠ τε πὸ ΣΟ Τ Εν. Ζ5, πο 4.7.19 

ΠΕ τασπίοιη Ὁ ΠΕΌΠΟΝ.. ὃς Στ δι κως Ἐπ... 4:5 Ὲ 
ΘΟ Εν ρυ οι ΡΎΣ ΔΟΝ 4.8.τ-8 

τεᾷν δον τα τ ΨΚ ἢ 7ὸ ἘΣ χν ὐ 7 ΠῚ ἐπ τ’ Εδ0. σιν ο. 4.8.8 

σπτν σπ ΕΠΙΘΟΙ Ὁ. Ὁ ἐς ΤΥ ΥΤΕΣ Ὁ βρΡ γόγο 4.8.0-10 
τ 1 ΠΓΟΡΕΘΕ ΠΕΡΙ ΤΥ ςς τ ΣΕ ΣΤ Σ κε νςς. 4.8.20 
ρα σμε ροῦν 9 ὙΠῸ τοῦσ ἀφ Α κ θεν 8-Μίαγι. τὸ 4.8.22 

ΚΕ ομευτος τσς ΡΣ πο θὰ ΜΑΙ ΞΖ ΣΤ ΕἸ ΒΙῸΣ 
3. ΠΠπὸβ ΜΜΟΒΕΥ ΠΟ ΟΡ ΩΒΙ. 7029 λδο 2ὰὲ ΠΣ ἘΔ ΠΩ 

ῬῈΤ ΜΙ ΡΕΥ ΠΟ ΟΝ". τ τον τς Ὁ ΣΟ ΛΎ ΠΝ Αργ. ἰἠδστ ᾿ς 5.4.2-20 

ΡΕΡ ΑΙ ΕΘ ον τς τορος ΣΦ ἐν ἐστ ΤΡ ΓΞ ΑῚ 

«Ἀν τ σα, 2-Μαῆ τ8 5.5.3- 
ϑθρε ΟΣ ΥΗΡΉΒΗ Ἐπ τς Ξ οτος ΜΟΙ 2 π᾿ 6.1.15 
ἘΠΡΙ ΟΊΒΉΝΝ τὸ τῶ τςν ςτορε Ἐπ ΤῸ τς 5, ΣΟΣΘΣΝΣ 6.2.τ 

Ἔν σα πίπησ, ἘΣ ριον ὕφος πον τς ΟΕ ἸΠΙΠΟ ς ΡΣ " 

Ρεγηίμτιτη (86. 7. 6. 24 Ὠΐαπιθ τηθϊ,ὺ ὖὉὖὉὖῬὁΦὁὁὃ6ΏΣ ἡ 2. 
Π ες. 400, 4η. 3209) 

“ΓΒΙΌΓΟΙΙΒ ἸΘσαίογ τ ροϑβύ ἀ0 ἔδυ τηθῃ- } ΝΟΣ γ.6.α 
565 (7. 5. 0) δανθηΐαβ δα δχ θυ οἰ τὴ 

ἐπ υνο οτος ΟῚ ΤΠ 100 ἴον. ΕδΌΣγ. 3900 7.8.8 

Ἐχογοϊζιβ ΤΕΙΡΥΟΩΙ {γαα!ίιι8.... .... 0 νι ες πο ον -- Ὁ ἐς. 7.8.24 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΦΤΓΡΟΥ  ΑΝΔΙΒΑΣΙΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΔΑΑΡΕΙΟΥ καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρε- 

ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λόγος πρῶτος Α.Β.Ο. ἃ 1.Κ. πρῶτον [,. 
1. δαρείου--- δύο εἰζαηΐ ΑὐἸδί14685 νΟ]. 2, Ρ. 517, [πιοίδηιι5 [)6 σοΠβοΥ, Ὠ]βί. α. 

22 :-κῦρος Ἰ)ετηθί 8 1)6 εἷος. 8. 3 οὕ 10. 
ται Οὐ. ΑὐἸβέ465, ροβύ παῖδες ρΡΟΠΪΐ [λιοΙΠι|8. 

Κύρου᾽ ἈΑναβάσεως ὅ1ϊς ἀϊοσπηΐ ΑἰΠ6- 
Ὠδριι5 οἱ ϑυϊδ5 : 8111 ΒΙ ΠῚ Ρ]ἸΟΙΓΟΥ ᾿Ανά- 
βασιν, αὐ ΤΙοΠγ51ι5 Α. τῇ. ὃ, τα; 9, 
12, ῬΟΙΠχ, Μοουῖβ, Αὐ βα65, ϑίθρμα- 
πιι5 ΒγυΖ. ᾿Ανάβασιν τοῦ νεωτέρου Κύ- 
ρου Τιοπγβια5 Ερ. δα ῬΡοιηρείστη ο. 4: 
τὴν περὶ τὴν ᾿Ανάβασιν πραγματείαν 
θ1ο ΟἾτυ5. Οσ. τ8, νο].1, Ρ. 481 : τοὺς 
περὶ Κύρου λόγους Δ] απ Υ'. Η. 7, 
14. ὝΟἼἴἸεοτο ἢ) ιν. 1, 25, ὅν. θὰ ηυϊζίϊα, 
Ἰπαυΐ, φία οὐ ΟὝΤΥΟ ἨνΟΥΘ ρεγ- 
)ιμιοέιι5 οεὲ Χοπορῆοη, δια βογιϑιξ 8ο0ηι- 
μῖα. πειηδαπμηοάθμη δαΐοπι Οντο- 
Ρϑραϊα αἰεϊταγ ἃ ὈΥΪτηΟῸ ΠΙΌΤΟ, τι] ΟΥΤῚ 
οδαἀποβίϊο οἱ ᾿πϑυϊαίϊο ἰγδα!αγ, 51. ᾽Ανα- 
βάσεως Κύρου ποΙηθῃ ἰαπίπτῃ σϑαι!ΐ 
1Π ῬΓησμη Πρταπη. Εἰδύ γϑὸ ἀνα- 
βαίνειν, 51 46 (ΟΥ11Ὶ5 τοθπβαπθ Ρειβα- 
ΤΌΤ δϑί ΒοΥΊΠΟ, Οχ Αϑὶα τ ΠοΟΥΘ, 1η- 
ῬΓΙΠΏ15 ο᾽π15 οὐαὶ τηδυϊτηδ, νϑ] Ὁ] ΤΟηϊδ, 
Οατῖα, Πγοϊα, Ἀβοπάθυα ἴῃ ἰοοα ΑΑ5128 
τηθα!ζοσταηθα, ψ οὶ] ΒΑΡΎ ]ΟΠ δΙη, 468 
ααϊθιβ τη 2,1, ἄνω. ΡΊυγο5 δαΐθπ, 
δος δγριιηθηΐατη ἱγαοίαββθ [θβϑίθβ Βα ηΐ 
Διαπαβ Α. Ἡ. 7,14. εὐ Ρ]υΐαγο 8 
Ατίαχ. Ἂς. 8, αὶ οἷζαί Οἴδβίατη εὐ Π)]- 
ΠΟΠΕΠῚ ; δία ίθρῃδμιβ ΒΖ. ἴῃ 
Καρδοῦχοι, Φύσκος, Χαρμάνδη τηδιηο- 
γαῦ ΟΡ ομθίΙ Κύρου ᾿Ανάβασιν, 1ῃ 
Τάοχοι εἸπδάριη ᾿Ανάβασιν. ΖΕΌΝ, 
Π)εὲ ὕγτο Πιοάονυ. 14,22 : ᾿Αρταξέρξης 
πυθόμενος αὐτοῦ τὴν ἀνάβασιν. 10)6 

παρισάτιδος Α. γίνον- 
παῖδε οχίτιο ξογΐαββ6 ς Ὁ. 

Χοπορμοπίθ 5080]. ΤὨπογα. 2, όρ: 
Οὗτινος Κύρου ὁ Ξενοφῶν τὰς ἀναβά- 
σεις ἔγραψε. [0]. ΑὐἹβθα. νο]. 2, 
Ρ. 264, δὰ Ρ. τ68, 5: ᾿Αρταξέρξης καὶ 
Κῦρος οἱ ἐν ταῖς ᾿Αναβάσεσι. Ουο- 
Τ060 ΤἝΟΘΠΙΟΓΕΒ οἰζδηΐ Ρ]αίοΠ]5᾽ Απο- 
λογίας εἴ, αὖ ͵Δπ Ατ)βίοίθ]θβ, Πολι- 
τείας, )ΟαΟΥ Βιβλιοθήκας, οὐ Ἰρ51π|5 
Χεποροηί5 Παιδείας, αὖ 5680]. σοα1- 
οἷ8Β Βοα]είδηι δα 4, 4, 11, 4] βἔϊδτα 
ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ᾿Αναβάσεων 8 7, 8, 
τι8, ΒΙνΊΒΙΟ οι δΔαΐθ (ού18 ΟΡΘΥΙΒ 
ἴῃ ΠὈΥῸΒ βαρίθιη ΠΟ ἃ ΧϑῃΟΡρΒομΐα 
ῬΥΓΘΟίοΥ ΠΊΟΥΘΙ] 11}1π|5 ϑοίϑῦ]5 ἤι]5856 1η- 
ΒΠ αΐδτη, 564 ἃ ΟὙΘΙΏΤΏΔΙΙΟΙΒ. ἰδτὴ 8Π- 
Πχαϊπιβ ᾿ηἰτοαπιοίατη, οβίθπαι α. Ο. 
[ον] ἴῃ Μυβοὶ Ο(]855. νῸ]. 2, Ρ. 15 
566ᾳ. [ἴδᾳπ6 τηπΐϑν! ρϑηϊί. ᾿Αναβά- 
σεως. 

Δαρείου) ΝοΙΠΪ, οσαὰ5 ΟὈϊτπ ροβέ 
Ι9 ΔΗΠΟΙΙΠῚ ΤΕΡΉΠΠ τη. ᾿ΘΟΘΙΩ ΤΙ 
ἃ. Α. Ὁ. 405 βου ΟἸπΐίοπ, Ε, Η. 
νΟΪ. 2. ἢ. 215. ΞΞ.281. 

παῖδες δύο] Οἴεδῖα5 ῬΏΟΙΙ Β10]. σοα. 
72. Ρ. 42,8 : ᾽᾿Ἐχρῆτο δὲ (Π) 115) συμ- 
βούλῳ μάλιστα τῇ γυναικί: ἐξ ἧς πρὸ 
τῆς βασιλείας δύο ἔσχε τέκνα, "Αμη- 
στριν θυγατέρα καὶ ᾿Αρσάκαν (᾿Αρσίκαν 
15 ΡΙαίΐατγοῃ. Ατίοχ. ο. 1 δῇ 2) υἱὸν, ὃς 
ὕστερον μετωνομάσθη ᾿Αρτοξέρξης. 
τίκτει δὲ αὐτῷ ἕτερον υἱὸν βασιλεύοι- 
σα, καὶ τίθεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 

Β 



ῷ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΕΙ 

σβύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. ἐπεὶ δὲ 
σθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβού- 

2 λετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. ὃ μὲν οὖν πρεσβύ- 
τερος παρὼν ἐτύγχανε: Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐ- 
τὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζον- 
ται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὦ ὡς φί- 
λον, καὶ τῶν Ἑλλήνων ὁ δὲ ἔ ἐχὼν ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσί- 

3ους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν ΞΞεννίαν Παρράσιον: ἐπεὶ δὲ ἐτε- 

δὲ] δ᾽ ὁ Ὁ. ἐπεὶ] ἐπειδὴ ΑὐἸ5 465 1. α. Ρ. 593, δού, ἐπεὶ Ρ. 519. τε- 
λευτὴν] τὴν τελευτὴν Ἐ. ΑὙἸϑῆ!465 Ἰοςῖ5 ἰδεῖς τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, τεὰλ 
τοῦ βίου, τοῦ βίου τελευτήν. ἐβούλετο] ἐβούλετό οἱ Ατιξεα. Ρ. 5οό, ἐβ. 
αὐτῷ 502. τ μεταπέμπεται Α.Β.Ο..Ε.Β. Ατβῆαεβ Ρ. 529. Οεΐ. με- 
τεπέμπετο. εἰς] ἐς Ὁ. οι. Ἐ. δὲ Ροβὲ ἑλλήνων ΒΌΡΓΑ ὙΕΓΒΙΙΠῚ ΤΗΘΠῚ 
δηΐαθα ὦ. “πέϊψφια ἀὐΐετη Ραγϊίεγαιε ᾿γίπια τηᾶπτβ, δὶ] ἀδ οογγεοίϊοπῖδιι 
Ἰοψθογ, πίε σεπάδ οοττεοίοτιβ ἀἴνεγεὶ δὉ Πταστῖο αα] οοαΐσοπα ΒΟΥΙρΡΒΙῖ : δὰ- 
Ἶὰ5 δηΐτα ΤηΔΠΌΤΗ, 51 4814 σοτγοχῖῖ, αἸοο δαπάεηι. ἄρχοντα --- παρράσιον 
ομῃ. Ὦ. ξεννίαν Ὁ. (Οεῖ. ξενίαν. παράσιον Ἀ.Β.Ο. 3. ἐπεὶ Α.Β.Ο. 
Κι Χ. (εἰ. ἐπειδή. 

ἡλίου Κῦρον αυϊθὰβ ρυτα δα αϊὲ ἂς 
ἐγθάδβοϊτα Πθονὶβ ΓΙ εἰ Ῥαγυξδία!8. 
Βδοῖεβ νεσοὸ Ρ]αΐ. ]. 6. τηϊπουῖβ ΟΥ̓ΤῚ 
ὨΟΠΊΘΗ 8 ΤηδίουἹ Τερεῖϊς. ΝΊΠΙ δὰ- 
[6 ΠΏ [115 ἔαϊββα ΟὙΤΟ ἴῃ ΤΘΘΤ ΠῚ ΡΓῸ- 
Ρΐεγθα αοα ̓ρ56, ΠῸπ Ατίαχεγχεβ, ρᾶ- 
{τὶ Ἶδτὴ τϑρτιδη 1 παΐπιβ εββεῖ, δηϊτηδά- 
νογας ΤΏΙ] 411. ΗἸβίοτ. νο]. 4, Ρ. 29ύ, 
Ροβὲ Ββθππδιπιτη {{{ι|ϑέγαΐίοη5 ἢ ἐμ 
ἀϊδίοτῃ οΓ {πε Εαρεαϊέ. ὁ} γτιβ Ῥ. 
128. Οὐοηξ. ΝΙΘΌμὮγ. ὅ6Π0]. ΒΙ βίου. 
γΟ]. 2, ραγί. 2, Ρ. 222. 

᾿Αρταξέρξης) ᾿Αρτοξέρξης ῬτῸ ᾿Αρ- 
ταξέρξης ῬᾶΒ5]Πὴ 10 ΠΟΞΙΓΙΒ ΠΟΘΙΟΙθ 8 
Βαθϑίασ. Νεαᾷδ ἔδιπθη ἈΌΊα 6 ΔΠηηο- 
ἴΔΥ6 ἤθοθββθ ΘΧΙΞΕΓ͵ΏΔΥΙ, 5616] δατηο- 
1556 σοπίθηΐξαϑβ, αυοα ἔδαϊ ἢϊο εἴ 8. 3. 
ΘΟ δαΐθιη οἱ δρια 81105 διιΐογεβ 
1η Βυ)β ΠΟΙ Π15 βοτιρίπγα ΠΟ ΠοΠ- 
ΒΘΠΕ͵Ε ἸΠΐΘΓ 56 ΘΧοΠΊρ τα. ἀρυά 
Ρ]αςΑτοθτιτη ἰδῆ Ἰεστίαγ ροΐϊπβ ᾿Αρ- 
τοξέρξης, 5ϊουέ εἴ ἴῃ Οἴαβιθθ ἔγαστηθηξβ 
8 Τὴ86 Θχοιβὶβ. ΞΊΈΕΡΗ. Ἐουτηδ ᾽Αρ- 
τοξέρξης ἀρτιὰ ΧεοΠοΟΡΠοπίθση ΠΟῚ Ρ]118 
Βαθεῖ ἤδδὶ δὸ 110 115 χιδτη ἀρια Ηε- 
τοἀοΐιτη δὐξ ΤΠυογ ἀΙάθπ), δὰ πποῖη 
Υ. ΑΥ̓ΠΟ]ά. 1, 104.1, εἴ 6 νδ}8 πο- 
ΤΩΪΠΒ ΓΟΥΤΩΙΒ ΠῸ5 δα ϑίθρῃδηι ΤῊ6β. 

2: μεταπέμπεται] Η. ἀν. 2, 1, 13: 
Κῦρος δ᾽ ἐπὶ τούτοις μετεπέμψατο Δύ- 
σανδρον, ἐπεὶ αὐτῷ παρὰ τοῦ “πατρὸς 
ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅ ὅτι ἀρρωστῶν ἐκεῖ- 
νον καλοίη, ὧν ἐν Θαμνηρίοις τῆς Μη- 
δίας ἐγγὺς Καδουσίων, ἐφ᾽ οὺς ἐστρά- 

τευσεν ἀφεστῶτας. 
σατράπην] Υ. ϑομηείάεγ. ἰη [πά. 
ἐποίησε --- ἀπέδειξε] Βεεΐα Ζεππῖας 

“7εεεταί --- οοπεέϊέμεγαί. Οοπῇ. α. 9. Ἴ 
στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδεί 
Ξ5ΟΗΝ. Ἐδβαθμ πδιτδηξ Πιοάοσ. τά, 
12, ΡΙαΐξ. ]. ο. οἰ ρθε. ΗΠ στ το 
ΗΥΤΟΗ. 

Καστωλοῦ] ϑίθρβδπυβ. ΒγζΖ.: Κα- 
στωλοῦ πεδίον Δωριέων, ὡς Ξενοφῶν" 
ἐκλήθη δὲ, ὅτι Καστωλοὺς τοὺς Δω- 
ριεῖς οἱ Λυδοί φασιν ἦν δὲ πόλις ἐν 
Δυδίᾳ Καστωλός. Υ. ἀδηποΐ. αἀ Η. ὅτ. 
1, 4.3. Θυοὰᾶ ΥΥ̓ εἰβκῖτιβ οο]]δρὶξ εχ 
6. 2,11: 9;7. ἘΠ ΘΕ ΟΝ Ογτορ. 
.1, 51 ὅ,2,τ1ττ, σοηβεξαξεα ἔαϊ556 βἰπ- 
με τὲ Ῥεγβαγαπη ΡΓΟΨΙΠΟΙ5 σοτία ἰοσα 
σΔΙηροβίσια, ὉΌῚ Ὀ6110 ᾿ηβίαπέθ οορῖδθ 
τη ΐατοβ σον θηϊσοηξ, αὖ σοτητηοα τι 
ΘΧρΙσαΐθθ ΓΘ ΘΞΟΥ ΘΠ , ΤΕΡΕΙΟ [8Π| 
αηίθα ροβιίαση δῦ Ἠδεγεπῖο Τάφεπ νοὶ]. 
2, Ρ. 486. ΞΟΗΝ. 

Τισσαφέρνην] [)6 4υο Ἴδας. 8, κὐὰ 
Βασιλεῖ Δαρείῳ τῷ Ἀρτοξέρξου στ 
τηγὸς ἦν τῶν κάτω. ΗἩΠΤΟΗ. των 
Ἰηΐτὰ 6, Η. αΥτ. 3.2,12; 4:12, εἴ ἀδ πη- 
ΡΕΙΙ͂Ο ε᾽ὰ8 ΑὙΟΙΪά. δα 1. Τδας. Ρ. 126 5. 

ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη] Οοπῇ. ᾿Ιηΐτα 3, 
18 οἵ 4, 12. ΖΕΌΝ. 

Ξεννίαν] [ἰὰ Ξεννίας ἴῃ ἀεοτείο Ατη- 
ΡΒϊοῦγοηθπη δρυᾶ Οὐτίαπε, ἈΑπεοά. 
ὈεΙΡΗ. Ρ. 77» π. 43,2. Ξεννὶς Δ Π 6111 
εβί ἴῃ Ογαῖ. ς. Νϑϑθῖ. Ρ. 1386 5ε4., 
ἈὈῚ πὰ }}1πι8 διοτογιαῖβ εϑὲ βουιρίαγα 

[3] 



ΕΑΝ ΕἸ των 9 

“ Ν » Χ 

λεύτησε Δαρεῖος καὶ κατεστὴ εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Αρτα- 
, ’ Ν “ Ν ε 

ξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν 
οἷ “ » ω ε Ν 

ἀδελῴον ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεταί τε καὶ συλ- 
λ β ’ὔ Κ ́-“ ς 3 ΩΣ ε δὲ 7 ἐξ ἤ 

αμβανει ἵζῦρον ὡς ἀποκτενῶν᾽ ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη 
᾿ Ἀ 3 “ δ νΝ Ἂ » , ε δι ὅ δ ν ὯΝ 

4αύτον ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχῆν. ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε [4] 
Ψ 5 

κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθεὶς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι 
ἴω ΄σ΄ ᾿ Ἂ 3 

ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλα, ἣν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ 
ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἣ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, 
φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην. 

ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν, πάντας [δὴ 
“ Ἁ »  ϑ γ2 ΕῚ σι “. 7 3 

οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἰναι 
Ἃ ΄“΄“ ιν ΄“- ΠΕ. ἴω Ἁ ᾽ὔ 5 ἴω 

ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβαρων ἐπεμελεῖτο 
΄“-“ 3, - “ 5 ἴω Ν 

6 ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν [6] 
Ἁ οὖ ’ὔ 3, Ἄ ὔ 

δὲ “Ἑλληνικὴν δύναμιν ἤθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπι- 
ϑ , 7, “ Γ 

κρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλεα. 

ἐπιβουλεύει ἈΑ.Χ. τε οἵη. Α., 5. ν. πη. δηΐ. (Ὁ. οἱ ΒΌΡΘΙ εἰ Ἴ". 
νει (Ὁ. ΒΌΡΓΑ ΒΟΙΙΡίο σῦ τηϑῦτϊι ΤΑΪΠ115 δηϊαιδ. ΤΑ μῆχος Ὰ: 

ἐπὶ] ὑπὸ Ἐϊ. 
βασιλεῦσαι Α. βασιλεύσῃ Ὁ. τῇ. τθα., --σαι νΕ] --σει 

παρυσάτις Ό͵ 
5. ἀφικνοῖτο ἢ 1Κ.Ζ. 

Αἰεινμδνὸ Α.Β.0..Μ.Χ. Οεδῖ. ἀνεπέμπετο. 

Β.Ο. 4. βούλεται Β. 
ΚΖ. Οί. δυνήσηται. 
ΡΓ.» βασιλεύση Ὦ. 
Ασιβί. ρ. 528. 
Οἷνε. 
Αὐαδαα,]. ο. ὥστε αὐτὸν Α. 
Β.Ο. Ἔἐπιμελεῖτο Α. 

παρίσατις Α. 

Ξενίς. ϑεα Ξενίας ἸΙΌΤΙ ΟἸπ68 ἴῃ Η, 
αΥ. οἵ 4110]. 

3. κατέστη] ἘΒεϊποίαπίδ (Δ ῃγ6 ΠΥ] 
ὌΧΟΥΘ Ραγυβαῖαο, αἰ] ἀοσού Ρ] αἰδυο τι 

2 εἴ Αποηγτηιβ δᾶ ν. παραιτεῖ- 
σθαι. ᾿'ΓΙΒΒΑΡΠΘΙἾΒ ΔΟσαΒαοπο8. (ο- 
ΡΙΟΒῖτιϑ Θπατταΐ ΡΙαίάτομιθ. ΒΟῊΝ, 

ἀποπέμπει π.] Ἡ. 6. φ{}δοἱὲ οἱ ἀτία- 
ΦΕΥ͂ Ἐ8 γϑηυ  ἰεγ οί. Ῥ]Ἰα δυο 8 1. α. 
᾿Οδυρομένη πολλὰ καὶ ποτνιωμένη πα- 
ρητήσατο, καὶ κατέπεμψεν αὖθις ἐπὶ 
θάλατταν. ΖΝ. Αποηγντιβ δ"- 
αἀ 1. ο. : Ὃ δὲ ἀναιρεῖν μέλλων αὐτὸν 
ἀφῆκε Παρυσάτιδος παραιτησαμένης αὐ- 
τὸν καὶ τὴν σατραπείαν αὐτῷ φυλαξά- 
σης. ΒΟῊΝ, Ρίυτα Πἴης ϑυϊάδβ ν. 
Ξενοφῶν. 

4. βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου) Μείίῃ. 
δ. 022: ᾿Ακούσας ὅτι ᾿Αρχέλαος βασι- 
λεύει ἀντὶ Ηρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
ΗὔΤΟΗ. 

, ὑπῆρχε] Ριαν. ᾿Αὐϊοχ: δ. 2: ἯἩ᾿ δὲ 
μήτηρ ὑπῆρχε, τὸν Κῦρον μᾶλλον Φι- 
λοῦσα καὶ βουλομένη βασιλεύειν ἐκεῖ- 
νον. Ἰηΐτα 5, 6, 22: Ὑπάρξει ὑμῖν ἡ 

ὥσθ᾽ ἑ ἑαυτὸν Ο. Οεοἷ. ὥσθ᾽ ἑαυτῷ. 
εἴησαν] εἶεν ΑΥἸΒΠα. ᾿. 521. 

Α.Β.Ο.ΙΚ.Χ.Ζ. Οδί. ἀπαρασκευαστότατον. 

λαμβά- 
ἀποκτενών 

δύνηται ἃ.Β.Ο..ἘΠΜ.. δυνήσεται 

βασιλέα Δ. «Ἰζογ τα 
οὕτως ).Ζ.α. τ. διατιθεῖσα 

ὥστε αὐτῷ Β. ΘΝ 
παρ᾽ ἑαυτὸν 

6. ἀπαρασκευότατον 
βασιλέα] τὸν βασιλέα Χ. 

ἐμὴ πόλις. Η ΥΝ Ύ, αν" Διά τε τὴν 
ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν ὑμετέραν 

προθυμίαν καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατ- 
ταν ὑπάρχουσαν᾽ ἢ. 5» 5. [Ὧπς. 6, 86. 
ΑἸ1ὰ ΝΥ γυίθη}). 1 Ἰθο]ορῚβ ἰδίου. δα ἢ.]. 

φιλοῦσα] ϑὅγηθβ. ποοια. οα]ν. Ρ. 
ό8, Ὁ : ᾿Αλλὰ καὶ μήτηρ, ἀλλὰ καὶ 
ἀδελφαὶ, φασὶ, τῷ κάλλει τι νέμουσι τῶν 
ἀρρένων" ἐδήλωσε δὲ ἡ Παρύσατις, ᾽Αρ- 
ταξέρξην τὸν βασιλέα διὰ Κῦρον τὸν κα- 
λὸν ἀποστέρξασα. (ὐοπῇ. ᾿ηἶἢ 2, 7. 24. 

5- τῶν παρὰ βασιλέως] [π’ Προ ΟΠ 

81105, 4] Τ6ρ18 τηδηδαία ἀδἔοσπιηῦ δὰ 
βαύγαρδβ, ὑππτὰ ἐφόδους, αὶ αἰσαΓΌΥ 
Οντορ. 8, 6, τ6. Οὐοπῇ. (ἕοοη. 4.6 
5666. ΖΕΌΝ. 

ὡς --- ἔχοιεν] Ὧς ἀναὰς 118 αὐτί 
ἸτΩ θουδίουια τ }}1065 ΘΧΟΡΟΘΠΗΙ οὐ θ6η6- 
νο]οΒ ορϑαϊθηύοβασθ γϑἀθῃ αι! σΟρΊο56 
(Ἰββουι αν Ουτορ. 1, 6,19 58664ᾳ. (ὑὐοτα- 
τηθηΐ. 2, 45» ὃ Β666. ΖΕΌΝ. 

6. ἀπαρασκευότατον] ὅ᾽Ὲ ἀπαρά- 
σκευος ΟὐΟτητηΘηΐ. 3, 4. 1 οὗ Ογτορ. 
7» 8» 28: 568 Ὁ ΤῸΡ, 2. 4; 1 οὐ 4110] 
ἀἁπαρασκευαστότεροι. ΖΕΌΝ 

ΒΖ 



4 ΕἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΕῚ 

- 3 » ἃς Χ 7, εἰ ϑνς 53 4 
ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογὴν. ὁπόσας εἶχε φυλακας ἐν 

ω ΄ ᾽ ΄σ ’, 

ταῖς πόλεσι, παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμ- 
᾿ 2), 7 σ 4 Ν ’ 

βάνειν ἀνδρας [Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτί- 

στους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ 
Χ ΤΙ ͵ . ΄ 

γὰρ ἦσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον, ἐκ 
“4 ΄. “ » 7 ᾿ ΄- 

βασιλέως δεδομέναι, τότε δ᾽ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον 
"πᾶσαι πλὴν Μιλήτου" ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προ- 
αἰσθόμενος. τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους, ἀποστῆναι πρὸς 
Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ 

΄ « Ἄ, Χ ͵ ΕΣ ’, 

Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα 
» , 7 Ν Ἄ, “ Ν ᾿ “ Ν 

ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ 
ω ,7ὔ Χ “ 

ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ αὕτη αὖ ἄλλη 
7, 3 “ Ξ- πος 7 ΄ὔ ἴὰς ᾿ 

8 πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀθροίζειν στράτευμα. πρὸς δὲ βα- 
’ ᾿Ψ Ε] 7) ΕῚ Ν “Ὁ ΕῚ “ “ ςφ 7 

σιλέα πέμπὼν ἠξίου ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ δοθῆναι οἱ ταῦτας 

τὰς πόλεις “μᾶλλον ἢ “Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ 

μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα: ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν 
πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ἠσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ 

[7] 

[8] 

ὧδε Α.Β.Ο.Ὁ.Ρ.Ε. Οὐ. ὅτε. εἰς ϑῆρτηδ Ῥοϑί συλλογήν᾽ Ἁ. 
εἶχε φυλακὰς Α.Β.0.0.Ε.Β.Χ. Οεί. ὁπόσους εἴχε φύλακας. ἑκάστοις] ἑκά- 
στους 10. πελοπονησ. Ἀ.Β.0..1.Κ. πλείστους καὶ] Ἰηϑοχες Καὶ, πό- 
λεσιν Α. γὰρ] παρ Β. ργ. αἱ δαδαπί Α.Β.0.0.ΕΧ. ἀφεστήκεσαν 
Ἀ.Β.Ο.Ὁ.Χ. Οεί. ἀπέστησαν. η. ὁ δηΐβ τισσαφ. οτη. ἃ.Β.0..Χ. αὐ- 
τῶν δἀάυπί ἈΒΟΘΙΕΧ. ἐξέβαλλεν Κ. 5016485 γ. ὑπολαβών : Καὶ 
Μάλχος “ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει 
τὴν Μίλητον. Οὐοηΐξ, δηποῖ. Δα 1, 2, 21. θάλασσαν “. ϑυ]Ἃα5. γ: κατά- 
γειν : “Ὁ δὲ ἐπειρᾶτο κατάγειν Ἀν τῆς ἐκπεπτωκότας" Ξενοφῶν. καὶ αὕτη αὖ Α. 
ΒΟΙἙ.Χ.Ζ. αὕτη αὖ Ἐ.1.Ν. (εἰ. αὕτη οὖν. ἄλλη οπι. Ζ. ἀθροίζειν) 
συλλέγειν Ἐ.. 8. [ΔὈΥῚ δοθῆναί οἱ, ᾿ϊϑῚ φαοα Οὐ. Βρι τ] τη ΒΌΡΕΙ οἱ τη. ΤΘΟ. 
τὴν----ἐπιβουλὴν (Ὁ. ΡΥ., σογτοοίτιβ τη. δηΐ., εὐ 1), Οὐεΐ. τῆς---ἐπιβουλῆς. μὲν 
ΤΗ͂Σ ἢ ΑΙΒΙΟΕΟΧ, αἰσθάνετο Ἀ. τισσαφέρνη 1). τισσαφέρνην Ἀ. 

ὁπόσας 

Πελοποννησίους] ΝΡ .0. ταῦτα---ἀποστῆναι] Ὗ. δ ἤ, 2, 4. 
ἐκ βασιλέως δεδομέναι] Η. 6τ. 3»1: 

6: "Ἐκείνῳ δ᾽ αὕτη ἧ χώρα δῶρον ἐκ 
βασιλέως ᾿ἐδόθη ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλ- 
λάδα συστρατείας. (ὑδίοτιιμι οοηΐ. α6 
15 ὐρῖρι5 ΤΏΡ] 811. Η βίου. νο]. 4, 

Ρ. 200. 
ἀφειστήκεσαν) Δυρτηθηΐαπ,, πὖ ὨΪϊς, 

ΠΕρΡΊΙστιηῦ ΠΟΠΠ11]]1 1. 2,1, ἈὈῚ βοῦναῦ 
Ο., αὐ στη Ρ]Θ Βα 6 6, 5:11, ἈὈῚ Ππ8 
Β. τπηδ]6 περΊρι, Α. δαΐθπ εἰ τηὰίαΐ 
ἴῃ εν πιί Βϑρ1τ85 κὅ. Π 6 Π]οβίθη]5, νϑ]αΐ 
Ρ. 274: 5» 0Ὅ0'1: Π114 οβδῦ 65. [ΟΥΠΊξ 
ΡΟ ε. (ὑδίθσγιβ Ἰοοἱβ ΟΠ Πη65 σΟΏΒΘη- 
ὰηΐ ἴῃ αἸΡΒΙΠοηρο. Υ΄. δῃποί. δα 2, 
Χ4:0, 

πλὴν Μιλήτου] Υ. ο. 9,ς,ὨἨ φἨ. ΖΕΌΝ. 

8, οἵ] Βδγυτῃ ἴῃ ργοϑᾶ ΑἸΠσογ τη οἷ, 
αὰοα Ρεγρϑύδιη ἢϊς ἱποΠπαθαΐαγ, εϑῦ 
Η, "σε. ἢ. ι, 38: ᾿Αλαζονείαν οἵ γε δο- 
κεῖν ἔφη εἶναι, τΌϊ ν. ἀηποί., εἴ 8ρυᾶ 
ΡΙ]αΐ. ὕοην. Ρ. 174. Ει: Οἱ “μὲν γὰρ εὐ- 
θὺς παῖδά τινα ἔνδοθεν ἀπαντήσαντα 
ἄγειν. 

τὴν ἐπιβουλὴν] Ογτορ. 1. 554: Ἐπεὶ 
ἠσθάνετο τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν πα- 
ρασκευὴν τῶν συνισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτόν. 

ϑθθρὶ5. δαΐεμα ἴῃ ΓΒ ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΪΒ 
οσνως ῬΓῸ δόσαβ. οαπὰ αἰσθ. Π]λΐαΒ. 

οὐκ ἠσθάνετο] ΟἸΩΠΙΠΟ ΑΓΤΆΧΘΓΧΘΙΏ 
ΜΏΘΠΊΟΠΘΠῚ ἸΘΠΘΠῚ ἔπ|588 οὔ παΐαγα 
ἐδγαϊογθη παῖραΐ Ρ]αΐαγομιιβ Ατίαχ. 
σ. 2 εἰ 4. ΖΕΌΝ. 



ἘΠ. ἢ. ΘΑ ὄ 

-᾿ “- εξ » δι Ν 7 “- 

ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν᾽ 
Ὡ Ν “΄ “- ΄ .: « “ 

ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. καὶ γὰρ ὁ Κῦρος 
7 ᾿ Ἂ -“ “-“ , 

ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πό- 
τὰ ψ, 3 ν 5 Ψ', Ἁ ᾽’ὔ 

9 λεων ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. ἄλλο δὲ στρά- 
μὰ “- , » 7’ “ » 3 Ἕ 

τευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας 
Αβύδου τόνδε τὸν τρῦπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυ- 

οὐ Ωὴ , ζ « σι ν᾿ Ψ 

γὰς ἦν" τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν 
Ν , Ε “ 7 , ε Ν Χ Ν 

καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικοὺς. ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυ- 
΄ ΄, 3 νν ἡ “- ’ 

σίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ 
᾿ Υ͂ 5 , ν ἅ σ Ν “-“ «ε Χ 

ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπερ 
Ελλήησποντον οἰκοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς Βίλληνας" ὥστε 

7 ἡ “ , Χ ΄“ 

καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν 
΄“ 7 ΄“- “ 

στρατιωτῶν αἱ Εἱλλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽ 
3 “ 7 » ΄ὔ » “ Ν ’ » 7 

Ἰοαὖὺ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. ΔΑρί- 
Ἧ Χ ᾿ 5 » “" 

στιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ 
7 Ν “- 2, » “ 7 Ν 

πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν 
᾿Ξ -- κ ΄ ἘΞ 

Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν 

πὶ 9] 

[10] 

ἐνόμιζεν Α. πολεμοῦντι Ἐ᾿.---Ἰ,. ((. 6. ΕΟ. Η.1 ΚΟ, : σοΙηρθπ 1} οδΒθᾶ 
ΘΏΪΠῚ 1106 γὰ5 οοῃίλητιδ8 56: ΠΟ Αγ] ἸΙηθ01]8 ΡΓῸ 115 Ροβιίδ) αὐτὸν} αὐτῷ Ι. 
Ρῃ. Κ. αὐτῶν" αὐτὸν Ἂν. ἀπέπεμπεν ἃ. τισσαφ. Β.Ο.0.Χ. Οεῖ. ὁ 
τισσαφ. 9. αὐτῷ συνελ. Α.Β.0.1).Κ. Οὐ. συνελ. αὐτῷ. συνελλέγετο 
Α.. οἵ ᾿ηΐτὰ συνέλλεξεν. συνέλλεγετο Κ. τὴ Ὁ. ρυ.. αἀάϊτο παϊπαῖο ς (τῆς) 
ἀα Ια Π 8Δῃ Θδ6Ππὶ τηϑηϊι. τῇ 19)., αὖ ἃηΐθ ὙΥγεοη δ ο ίστη [δοϊῖο Ἠθτηβίθῃ. 
ἘΠῚ πιοισπὶ Ὁ Μᾶν. 0. 1, νοὶ. Το Ρ. 211. Οὐδῖ. τῆς. κάτ᾽ ἀντιπέρας Α. κατ᾽ 
ἀντιπέρας Β. δ ποτ ραν Χ, (ὑβύ. καταντιπέρας. κλέαρχος Δ. φ. ἢν Α. 
Β.Ο.1}0. Οβι. οἵη. ἦν ρτϑίοσ Μ. Α]α., φὰὶ κλέαρχος ἦν λ. φ. οὔτ ΑτΙΒ|146 νο]. 
2; Ρ. 528, κλ.--- δαρεικούς οἰξαηίθ. ἑλήσποντον (ῦ. ἑλλήσποντον Β. οὕτη 
Ραποίο τηἴτὰ Δ. ἑλλησπόντου Ζ. συνεβάλοντο Α. ἑλλησποντιακαὶ 
Β.Ο. (εἰς ἰδηθη ἕλησπ.) .ΒΓΚΟΜΟΧ. δυμᾶδδ ν. συνεβάλλοντο οἸΐδη5 
ὥστε---πόλεις. ἐἑλλησπόντιαι καὶ ἃ. ἑλλησποντιακαὶ Φ. (ὑεῖ. ἑλλησποντικαί. 
πόλλεις Α. τρεφόμενος Β.1.Κ.1,. Το. ξένος ὧν ἐτ. Β.Ο.}).Χ. οἵ αὶ ξεῖ- 
νος ἃ. (ὐδβί. ἐτ. ξένος ὦν. αἰτεῖ Α.---Ε. Χ.Ζ. (Οὐεῖ. αἰτεῖται. 

δασμοὺς 1)6 ααἱρὰβ ν. ΝΙΘΡΟἢνγ. 
ΒΈΠΟΙ.  Ὠῖθι. γ0Ὸ]. 2; ῥΡαγί. 1, Ρ. Τό: 8.. 
Βοεοκῃ. (ςοη. ἀἴμθη. νο]. 2, Ρ. 662. 

ἐτύγχανεν [τ ρΡσῖ. εἰρτηβοδί Ογ- 
ΤΌΤΙΩ ἴϑτὴ ὕατη {ΥἹ θα τη 6Χ Οἰν ΔΕ 1018 
ΘΟἸ]Θούα ΠΏ τη ]51586 δα ΤΈρΘηη, αι ΡΓῸ- 
ῬΓΙΘΘ δγδηΐ ἀδίϑο ΤΠ ἸΒβα ρου. 5ΟΌΗΝ. 

9. φυγὰς] Ν. 2,6,4.. ΖΕΌΝ. 
ΡᾺ “Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι] ΡΙαΐο 

πῶ Ρ. τοῦ, Εἰ : Τοῖς ὑπὲρ Ἡρακλείας 
στήλας ἔξω κατοικοῦσι. ΤΙΟῺΙ5 (888. 
37. 9: Τῶν ὑπὲρ τὸν ᾿Ηριδανὸν οἰκούν- 
των οὗ ΔΙΠΟΥ ΤΩ ΘΧΘαΡΙἃ ςΟἸ]αΐα ν. δᾶ 
ΤΉ65. ϑίθρῃ. ν. Ὑπέρ. 

1ο. ᾿Αρίστιππος] Ρ]αΐο 1η110 Μ6πο- 
ΠΙΒ : Νῦν δὲ οἱ Θετταλοὶ καὶ ἐπὶ σοφίᾳ 

θαυμάζονται, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ τοῦ σοῦ 
ἑταίρου ᾿Αριστίππου πολῖται Λαρισαῖοι" 
τούτου δὲ ἡμῖν αἴτιός ἐστι Τοργίας" 
ἀφικόμενος γὰρ εἰς τὴν πόλιν ἐραστὰς 
ἐπὶ σοφίᾳ εἴληφεν ᾿Αλευαδῶν τε τοὺς 
πρώτους, ὧν ὁ σὸς ἐραστής ἐστιν ᾿Αρί- 
στιππος, καὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν. 
Υ.2, 6. 28, Βυϊιχηδηῃ. Μγί. 2,}.285. 

ἀξρεῖ) ϑ!ς 1,3»14; Κῦρον. αἰτεῖν πλοῖα 
οὐ 10. τό. ἐμὲ πολλοὶ σῖτον αἰτοῦσι 
Ογτορ. 8, 3, 41. αἰτεῖσθαι παρά τινος 
ἱπ  τ 5... τό οἱ 2: 2: τ8..- Οὐ: Τ᾿ δ᾽ 
5. δεῖσθαί τινα βοεαπιθηΐα ἸΠΠΉΪνΟ 1η- 
ἴτα 6,6, 31. Αἱ ΟΥΤΟΡ. Β5 2.15: ἵνᾶ σὲ 
τούτων τινὰ αἰτήσωμαι παῖδά μοι γε- 
νέσθαι. Ἰθατη ΤΠ πον 1685 αἰτεῖσθαί 



᾿ μ- 

θ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

΄' ἈΝ ε ͵7ὔ ΕΥ ΄ 

μηνῶν μισθὸν, ὡς οὕτω περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστα- 
“- ε Χ ΄- ΄“΄ 

σιωτῶν. ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς “τετρακισχιλίους 
καὶ ἐξ μηνῶν μισθὸν, καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν κατα- 
λῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ συμβου- 
λεύσηται. οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθαδς αὐτῷ 

, ᾽, 

τρεφόμενον στρατευμα. 
5 5 δ πος , "»ἤ σ , 

ὄντα αὐτῷ ἐκέλευσε λαβόντα ἀνδρας ὅτι πλείστους παρα- 
,» ε » 7 “ Ῥ « 

γενέσθαι, ὡς εἰς {Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς 
’, ΄ “ ω “ ε ΄“ ’ὔ 

πράγματα παρεχόντων τῶν 1βισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. 
Χ ᾽7ὔ 7 3, » ἣν 

Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν ᾿Αχαιὸν, 
’, 2 Ν , β' ΜΨ , Ε 

ξένους ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλ- 
΄σ [ ες Ἷ “Α . ἶ ΄ 

εἶν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς θ λ ᾿ μὴ 

Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον [τι] 

΄ ᾿ὰ 7 "Ὁ νῷ , “ - 
φυγάσι τῶν Μιλησίων. καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

οὕτως ΑΟ.ΏἘΙΚ.Ζ. 
θεν) προέσθαι Ἐ..1,. πρότερον "". 
δίη6 ἄν. αὖ) οὖν κι 
αὐτῷ] αὐτῷ ὄντα αὐτόν Ἀ. 

περιγενησόμενος ἂν Ζ. 

11. ξένον Α.--ΠΗ.Χ.Ζ. Οει. φίλον. 
ὄντα 10. εἰ 41] αὐτῷ Βαργᾶ ν΄. τη. δηΐ. Ο, 

Ὁ.Μ- ἐς Α.Β.Ο.1.Κ..Μ.0.Χ. εὖ Ε. Οεῖ. ἐπί. 

αὐτῷ] αὐτὸν Α. πρόσ- 
συμβουλεύσηται] “ἐπι. ἵπ Χ. σοιτο 

ὄντα 
εἰς} 

πισίδα----τῶν οἵα. ἃ. πισί- 
δας Ὦ).Ὁ. εὐτὰ πεσίδας ΝΜ. πισσίδας νεὶ πεισσίδας Α.Β.Ο.Ε. βειαρεγ. (δῖ. πει- 

πεισσιδῶν. 

τῶν πισίδων Ὁ. 
αὑτοῦ Β. 

σίδας εἴ τηοχ πεισιδῶν αὖ π 
πισσιδῶν Β.(. 
τῶν. 

τῶν πεισίδων Χ. 
σωκράτη Ἐ᾿, Ξοα5, Χ.Ζ. 

φυγάσι τῶν μιλησίων ὡς πολεμησείοντας τισσαφέρνει 1). 

βουλόμενον ΒΟΡ.Σ. τῶν 
τοῦ πεισιδῶν Ζ. (εἴ. οπι. 
πολεμήσειν Ζ. σὺν τοῖς 

τισσαφέρνὲει Β. 
ΘΟΙΤ, Π1. 8.» ΒΡ. ἡ, 1).Ε..--πὶὶ τισσαφέρνην Δ. Οεί. τισσαφέρνῃ, φῃοᾶ οὐ ὡς πο- 
λεμήσων ἴῃ τηᾶτρ'. Δα Ὁ΄. τη. δηΐ., 
Βαρεῖ ε Βα ΒΞουΊρτομη. δ ψαραδ λῶμα Κ᾿. 
τοι] ἔτει Κ. 

τινα βαιᾳ|φαθηΐθ ἰηβηϊῖνο ἐραχαθμπίδῦ. 
᾿Ῥαιηθη Αὐϊϑέορμαηθβ Ρ]αΐ. 240, αἰτῶν 
λαβεῖν τι σμικρὸν ἀργυρίδιον αἰχ!. 
5ΟΗΝ, 

καταλῦσαι] [άξτη (6. 2,1 εϑΐ συναλ- 
λάττεσθαι. Ἡ. ὅτ. 6. 3, 15 εβ[ πόλεμοι 
καταλύονται. Ἐοτοαοῦ 8, 140, ἀλλὰ 
καταλύσασθε. ῬΟοΙΪγΡΙτ5 2, ὃ, κατα- 
λύεσθαι τὸν πόλεμον. (ὑδἴογατη 5ρ6ο- 
ἰδ Ὦξοο δᾶ "Γ Πθββδιοσατη αἰἸ5β16 18, 
ααθ ἰδηρὶὶ Η. 6ν. 2, 3; 8. ὉΒῚ ΤΠε- 
ΤΆΤΩΘΗΘΒ δ Οὐδ: Ὅτε γὰρ ταῦτα 
ἢν (ΟΙ. 953) οὐ παρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ 
ἐν Θετταλίᾳ μετὰ Προμηθέως δημοκρα- 
τίαν κατασκεύαζε, καὶ τοὺς πενέστας 

ὥπλιζεν ἐπὶ τοὺς δεσπότας. Φατηᾶϊα 
δηΐθα ΔΙΠΘΏΣΘηΒ65 ἹΠῚΠ]ΒΟΌΠΘΥδ 856 
Ἐ15. ἀΙ5516}15 ΤἬ  ββδίοσθτη, αΠ σορηο- 
ΒΟΙΤΏΤΙΒ 6χΧ Αὐβίορῃ. ὕ6βρ. 1265, δὰ 
αρτῃ 1]. οοηΐ. 56}0]., εἴ δὰ ΝῸΒ. 691. 
5ΟΗΝ. 

χτ, ξξρϑὴ 3,1, 4: ᾿Αλλὰ Πρόξενος 
αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὧν 

568 ΟῚ ΡΥ. 
πολεμίων “Π. σογγεοίᾳ8 ἴῃ ΓηδΥρ'. 

ΡεΙπιὰ ΘΠΪΠῚ ΤΩΒΠΤΙΒ ΠΌΠαΙΙΔΓΑ 
οὗ- 

ἀρχαῖος. Τ[οΓιΠῚ 5, 3, 5» Ξενοφῶν ἀο- 
ὨΔΙΠΙΠῚ ἈΡΟἸΠηὶ ἀεαϊοαΐ  εΙρμῖβ. καὶ 
ἐπέγραψε τό τε ἑαυτοῦ ὄνομα καὶ τὸ 
Προξένου,---ξένος γὰρ ἦν αὐτῷ: Ὠϊο- 
ἄοτο Πρόξενος Θηβαῖος ἀϊοῖτατ. 5ΟΗ. 
δαδροοίαμη δαΐθμη αὐτῷ, ΄σαοα ἀθεβέ 
Δ ΒΘ]. ΕΠ ξένους. [Ιάθτη ἀἰοεπάθπ 
Ὧ6 παρὰ, 2, 5. 

Πισίδας] γ.3,1,9Ωρ. θὲ πομηΐηθ 
Θίθρῃδητβ ΒΥΖ. : Πισιδία, οἱ Πισίδαι 
-οΟὠὶ δεύτεμαι καὶ πρῶται συστέλλονται. 
λέγεται καὶ Πισιδική καὶ Πισιδικόν καὶ 
Πισιδεῖς μετὰ ἐκτάσεως τοῦ τ. 06 ΡῚ᾿- 
51615 ῬΘΥΒῚΒ 1 [6518 Υ. 2, 5» 12- 

Σοφαίνετον] [15 6558 νἹἀδθίιγσ, οὐἾτ8 
᾿Ανάβασιν Κύρου Ἰαυάαν!ΐ ΒιθρΒαῆιιβ 
ΒγΖ. Ἰος!5 86 1. ᾿ 1τηϊξαιη οἰΐαίβ. [ἀ6 πὰ 
βοπεΐ ὙΥ ἐββειηρίαβ δὰ ΠΙοάογατῃ 14, 
2090. ϑορῃφηδίῃβ 51 αἸ  ΥΒῚΒ ἴῃ τηὰ]- 
τἰ5. ΔΌΣ ἃ Χοπορμοηΐθ, οϑβαπη ἴοσία 
ΤΘΡΘΙΙΘΞ ἴῃ 118 ατιϑ 46 60 Βιπΐ 5, 8,1. 
5ΟΗΝ 



ΕΟ ΘΑΡΙ ΙΗ Ἴ 

ΚΕΦ. ἢ. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρό- 
φασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπα- 
σιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἀθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τὸ τε βαρ- 
βαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ 

τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα, καὶ 
τῷ ᾿Αριστίππῳ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι 
πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα: καὶ ἐΞεννίᾳ τῷ ᾿Αρκάδι, ὃ ὃς 
αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν πα- 
ραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἀνδρας πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν 

“τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλη- 

τον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ 
στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν 
ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσασθαι πρὶν αὐτοὺς 
καταγάγοι οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο: ἐπίστευον γὰρ 

8 αὐτῷ" καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις. ΞΞεν- 
νίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν παρεγένετο εἰς 

[2] 

[3] 

τ, ἤδη π. αὐτῷ ἄνω Α.Β.Ο. π. αὐτῷ ἄνω ἤδη Ὦ. Οὐ. αὐτῷ ἤδη π. ἄνω. 
τὴν---ὡς ογη. Δ. ὡς 8. Ν. πι. δηΐ. ὦ, ἐκβαλλεῖν Κ. ἀθροίζειν Α. τὸ 
ἑλληνικὸν] ἑλληνικὸν Δ. ἐνταῦτα Ἀ.. τἱὖ 2, 7. 9 δΔηΐδ ἔμεινε,14: 3.1, 6 8110] 
Β66Ρ6, ΠΟΙ ἴϑιη6η οΟηϑίθηζου : αποα 6.16] ποίδβϑα βα ηοἹ. στράτευμα Ροβῖ 
ἐνταῦθα 5. ν. (Ὁ. τὴ. πηητιβ δηΐ., τὸ νἹἀθίαχ, Ομ. 1)., αἴθγαιαθ 6010 ροϑί ἕλληνι- 
κὸν ΡοΒίίο, δὗ ΟὈΠὶ ΒΘα 6 ΏΠ καὶ Α. παραγγέλει Ἂν ἰἐέοια Β, αὐτῷ εἱ 
ὃ ρΡοβύ ἑαυτὸν οτῃ. Κ. ξεννίᾳ Α.Ὁ.. Οἱ. ξενίᾳ. προεστήκει Α. Β... 
παραγγέλλει Α.---ΕΕΦἸΧ. Οεῦ. παρήγγειλε. τοὺς ἄνδρας λαβόντα Α. λα- 
βόντα τοὺς ἄλλους 9). οἷ, αὖ ν] οἴ, ΡΓ. Ο., φὰὶ ἃ υσ, ΤΆ. ΓΘΟΘΗΓΟΙ νδρα ἴη- 
ἰβυροπθηβ ῬΓῸ Π|{{6γ18 ΘΠ 8. ἦσαν Α.Β.Ο.Ε.Χ, ἔιησαν Ὁ. εἶσιν Κα. τ. 
Οἱ. τρρληρῆ 2. ἐκέλευε 1).1..---Ἰ,.Ζ. καταπράξοιεν Α. πράξειεν Εἰ. 

παυσασθαι Ζ. πον τ Α.Β.0.., Ὠ181 αυοα Πὶς ο ἴῃ ταβαγα 6816} Π1., ὈΓ. ἴοτ- 

[4588 ε, Χ, καταγάγη ὦν λαβόντες] παραλαβόντες Β. τὰ ὅπλα αὐτῶν Ἐ' 
8011. παρῆσαν Α.--- Ἐς Χ, προσῆγον ἃ. Οὐεΐ. προφήεσαν, χυοα ροϑβῦ σάρ- 
δεις ρΡοηϊύ Ζ. 8. ξεννίας (.1), Οβῖ. ξενίας. 

1. ἄνω] Α Ὑηδ 1118 ἸΟΟἷβ ἴῃ Α5180 
τηϑα]ζογγαπθ. Υ. δὰ ἴηβον. αἰοεία. 
ΗΥΤΟΗ. 

ἐνταῦθα) [ϊλο, ηι δια αἰἰξίοη Υ εἷ5- 
Κιαβ, αὶ Δα] πος αἱῦ 5.108 {18 οατι- 
58. ὨΘαῸΘ ΘΗΪΠῚ ΟΙΏΠΘΒ ΟΠΊΠΪΠΟ Ὀ8Γ- 
θᾶγΟΒ οὖ ἀσδθοοβ, αἱ αθαιθ βαηΐ, 
Ογγατῃ Π0]]6ρῖββθ, ὥρα 108 Βουρίατη 
τὸ ἐνταῦθα ορογίενγαῖ. ΝΊΒΙ νοσᾶθυ- 
Ἰυτὴ εϑῦ 8]1ΘΉ1η, ΒΙ ΠΗ ΘΔΓΘ ν] ἀεὔθν 
ἔιηα. ΗΝ. Ὁεϊείο στράτευμα Ῥο- 
Ὠϊσαγ τι Η, ΟΥ. 2, 4, 32 : ̓Ενταῦθα καὶ 
ἀποθνήσκει Χαίρων, ΑΌΪ ἀεφίοτίοτο8 δέ. 

ψΙοϊββίτα ἰηἶα 7, 8, Ι9: ᾿Ενταῦθα καὶ 
᾿Αγασίας .... τιτρώσκεται, ΤΩΘ]]ΟΓ68 δέ. 

ἀποπέμψαι] ΑΥΙΒΕΡΡΙΒ 'Ρ88 ποῃ νϑ- 
ηἶΐ, 564 Μεϑποπεοῖη τηϊϑιί. 5ΟΗΝ. 

ἐν ταῖς πόλεσι] ΙΟΠ]ο οὖ ΥΘ] 1186 58- 
{ΓΆΡΙ86. Υ. ο.1τ,6. ΖΕΌΝ. 

2. ὑποσχόμενος --- παύσασθαι] γαυ]- 
δηΐθ, αὖ ἢϊς, βουρίανα 2, 25 20, ὑπέ- 
σχετο βουλεύσασθαι. (ΕΗ. σι. 6, 5» 
25. [Ιηΐτὰ 7, 2. 25. ΟἸΏΠ6Β ὑπισχνού- 
μενος χρήσασθαι---ἔσεσθαι.) Οοπί. ἀὰ- 
ἰοῃ ς. 9,75. ΖΕΌΝ. 



8 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥὙΕῚ 

Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους, Πρόξενος δὲ παρῆν 
ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας 
δὲ πεντακοσίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας 
ἔχων χιλίους, Σωκράτης δὲ ὁ ̓ Αχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς 

πεντακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν 
ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο" ἦν 
δὲ καὶ οὗτος καὶ ὃ “Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρα- 

4τευομένων. οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισ- 
σαφέρνης δὲ “κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ἡγησάμενος 
εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευὴν, πορεύεται ὡς βα- 

Ὲ Ὁ ον ΄, ΄ Ὰ «ς 

σιλέα ἡ ἐδύνατο τάχιστα, ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. 
5 καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους τὸν [5] 

Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσκευάζετο. 
» Χ ᾿ ὦ 

Κῦρος δὲ ἔχων οὗς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων" καὶ - 
3 ΄' Ν “ ξ΄ Χ “- , 

ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
3 , ᾽ ΄, 3 

εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. τούτου τὸ εὖ- 
7, ΄ὕ ΄, δ απ 253 » ΄ ͵, ε ΄ 

ρος δύο πλέθρα: γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις ἑπτά. 
ἴω Ν » 7 Ν ΓΆ Ἄς [χά 

ὁτοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρα- 
7, 3 ᾿ 3 Ν ΄ 3 ΄ 

σάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσας, πόλιν οἰκουμένην καὶ εὐδαί- 
“4 » ΩΝ ΒΩ ς , ἕ ἈΦ 

μονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἧκε 

[4] 

[6] 

γυμνῆτας Ὁ. Οεί. γυμνήτας. δὲ ἀχαιὸς [. ἔχων πεντακοσίους Α. 
εἰς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων Ἐ.ΜΟΝ, ΒΌΧ. εἱ 
ΟἸΏΪ550 εἰς Δ.Β. ο. [):.0. Οὐβῖ. εἰς ἑπτακοσίους ἔχων ἄνδρας, ΗΪ8] φυοά ἄνδρας 
ἔχων καὶ ρΡοβί οὗτος οπι. Α. 4. ἐς σάρδεις Μ.Ο. ἡ] ἁ ὡς Α. 
ἦ Ο. τς παρὰ Βὲν. τὰ, ἀπί. Ο. ὁπι..}).. .. ἀδῆρι. 5 τ τ πτ, ἀντι- 
παρασκ. ἃ. οὺς εἴρηκα Ἀ.--Ἐ.Μ. (ὐεῦ. ὡς εἶπον. ὁρμᾶτο Α. παρα- 
σάγγας δὲ εἴκ. Α.Ε, δὲ Βαρτᾶ ν. Θδάεδιη τη. (Ὁ.β ἐπεζευγμένη Α.Β.0,}. 
Μ.ΟΧ. ἑπτὰ ΒΌΡΤΑ νϑυβατ (ἡ. οαῃ. ἢ). ἔπειτα Β.Ὁ.Χ.., ἐαπῃ Βοαπθηθιι5 
Ἰπηρθηΐοθβ, ο01]0 ροβί πλοίους ροβῖίο. 6. κολοσσὰς Α.Ο. ΕΜ ΕΣ, κο- 
λασσὰς Β. κολασέας Ἠ.],. (ὑεῖ. κολοσέας. οἰκουμένην καὶ εὐδαίμονα Α.Β. 
Ο..Β.Χ. ΟὉεύ. οἰκουμένην, εὐδαίμονα, αἴ 5. . ἐνταῦθα] ἐν ταύτῃ ἃ. ἧκε 
ἈΑ.--ἘΟΉΡΧ. ΟὉρεῖ. ἥκει. 

4. Μίλητον) ϑΈΡΓΑΙ, 7. 

4. Τισσαφέρνης] Ῥ]αυΐαγοτι5. τϑοΐθ 
οαμ Χοπορμῃοηΐα σοηβοηί. 5664 Π)]1ο- 
ΟΥΒ 14, ΤΙ ΟΕΧ ΡΟΣ παιγαΐ 1. 17 
ῬΠΑΡΠΔθαΖατη ἃ) ΑἸΟΙ Ια θ ἀθ ΟΥτὶ 
ΘΟΏΒ1110 ΘΟΥΠΙΟΓΘ ΠῚ ἰαούατη βίδα τη]- 
515886 41 716ΠῚ ΑὙΆΧΘΥΧΙ ΔροΓθηΐ. 
(ΔΙεΙθιαάθιη δαΐθπη (αὶ Ἰηἰογβοογθηΐ. 
Θυοά εχ ἔα6 Ερβουὶ τορϑίθυαηΐ Ρ]ὰ- 
[ΡΟ οὐ (ΟΥ̓ 6]τι8 ΝΈΡΟΒ ἴῃ ΑἸοὶ- 
μια 415 για. 5Ο ΗΝ.) Αἱ τάριη θ)1ο- 
ἄουιιβ 6. 20 βου 10 γ ΘΠ πθβϑὶη (ἹΠοἷδο 
ΓΘΡΘΠῚ Πηΐββοὸ ἢ]10 τορὶ στῆ ἀδθηιη- 
Οαἴ45586, (ὐοηΐ. ᾿πηἴτα 2, 4,19. ΖΕΌΝ, 

5- σταθμοὺς 1)6 ατήθριι5 ν. [π4, 

παρασάγγας 6 ααἰθιι ν. [πά. 
ἐζευγμένη] [Ιηἴνὰ 2, 4.18: Διέβησαν 

διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν 
δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑ ἑπτά᾽ 24: Διέ- 
βαινον τὴν γέφυραν ἐζευγμένην πλοίοις 
τριάκοντα καὶ ἑπτά. 

6. Κολοσσὰς) Ηοε ρτοβαίατη Ἰᾶτ ἃ 
Δ Θββϑηρίο οὖ δ κοηαῦῖο δὰ Ηεο- 
τοῦ. 7,30. Ξὅ0Ὴ Ν, 106 βογρίασα Κο- 
λασσαὶ ν. ἊΝ εββε!ηρσ. δα Η]δγοΟΙΪ. ὅὅγη- 
ες. Ρ. 666. [106 51ιι ορρίᾷϊ Αἰπηβ8- 
πρρρον τ ̓Ἰγανεῖς ἴῃ {δ Τταοῖΐ 07 ἐδ ον 
Τῆοιιβαπα Ρ. 15 5.(241), Κοοἢ. ΠΥ Ζις 
εἶον' Ζομηέαιδοπα (ΤλΡ5. 1850) Ρ. 15. 
Π)ε οἰκουμένην Ὦϊο οἱ 5. 7 ν΄. δ 5, 10. 
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ΧΝ 57 ᾿ 

Μένων ὁ Θετταλὸς ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς ΜῈΡ ΜῈ 
᾿ , Ν » “ πε. “ 

"πεντακοσίους, Δολοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ Ολυνθίους. ἐν- 
΄“- Χ ωω 7, .Ρ 

τεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς 
ἴω ,ὔ 9 , “4 

Κελαινὰς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ 
» )ὔ 3 ο Π 3 Ν “ 

εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Ἰζύρῳ βασίλεια ἣν καὶ παράδεισος 
Υ, ἉἋ 3 ΄“- 7] Ἂν ἂν 

μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵπ- 
΄ « Ζ ,ὔ ε ΄ Χ “ 

που, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτὸν τε καὶ τοὺς ἵππους. 
᾿ ἢ “" δ΄ ων 6 7 ΄, 

διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός" 
« “ » ω « “κ Ἀ Ν 

αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν βασιλείων: ῥεῖ δὲ καὶ διὰ 
“ σ΄ 7 52 Ἁ ᾿ ᾿ς 

δτῆς Κελαινῶν πόλεως. ἐστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλεως [8] 
΄᾿ ᾿ » ΄- σ᾿ “΄σι 

βασίλεια ἐν Ἱζελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρ- 
σι, 6 ἴω , ς “κι νῚ - εἶ ἴω 

σύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει" ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς 
ἡ εν ἴω Ν ’’ 

πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον" τοῦ δὲ Μαρσύου 
Ν 3 ᾿, ΕῚ Ζ ἴω 5 ἴων ἡ 

τὸ εὖρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦθα λέγεται 
3 ,ὔ ᾿ 7 ν᾿ Ν᾿ ’ ε Ν 

Απόλλων ἐκδείρειν Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ 
“ Ν ὡς ῇ ὧν » - σ ε ΑΝ 

σοφίας, καὶ τὸ δερμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί 

Ε7] 

ὁ ΒΌΡτῶ ν. θδαάβθιῃ πι|. (Ὁ. 
ἡ. εἴκοσι Α.Β.Ο. 
δεισσος οἴ παραδείσσου ].. 
Β[1668 νΟ]. 2, Ρ. 526 5. 
ῬΓΟΡύοθυ ΤηΘΟΌ]Δ τη. 

564 ἐκδεῖραι σοτγοοίτιβ τὴ. επΐ. 
σαντα ΑΤΊΒ1468. οἱ οτῃ. Β. 

Μένων] ΚΝ. 824 1,1, το. 
ἡ. Κελαινὰς]} Τ νι 58,15, 5: “(ε- 

Ἰθθῆθθ Ό8 οαρυΐ ααοηαδπη) ῬΠΡΥρΊΘΟ 
ἔα. Μιρταΐσμη ᾿πᾶθ μαῖα ρτοςὰ] 
γ θέε! ιι5 (ὑδ]θθ 18, πονϑααθ ατὉϊ] ἀραᾶ- 
Τηθϑθ ΠΟΙΉΘη ἱπα]ατη ἃὉ ΑΡρδπηθαᾶ 80- 
ΤΟΥ͂Θ Θ6]Θ101 ΤορῚ5. Ὁ Μδγβυδβ 8Π|- 
πἶβ, παπια ρτοςὰ] ἃ Μεδμάτ, ΓΟΠθτι5 
ΟἸΕΠ5, ἴῃ Μοδπαγιπ οδαϊ. Πατηδ- 
4.8 ἴΐα ἰθηθῦ (ὑ6] 15. Μίδυβυ θὰ. ΟῸΠῚ 
ΑΡΟ]Ππ6 {ἸὈϊασαπη οαπίιι οδγίαββθ. 
Μεθδηαδι 6χ ἃγῸ6 5:1ΠΊπ|8 (6 ] 6 ΠΑΡ τη 
ΟΥ5, τηθῆϊα τὐὺὔῸ ἀδουσγθηβ εἰς. ἢ 
Οοπῖ. Αὐτῖδη. ΑΜ}. τ, 29, Ρ]1η. 5, 20. 
Ουνί. 3,1. 6 ἔοπίθυβ Μαγβυῷ, 4ὰὶ 
Καταρρήκτης Ἠετοαοίο 7, 26, δίχα. 
ΠΡ. Ἐπ 3.5.}}» εὐ Μασ πι. Ἴ γυ. [9158. 
8) 8. Ῥι 142. δὴ᾽΄᾽7.ο ΟἸυγβοβί. Οτάδΐ. 
35: ΥΟ]. 2, Ρ. 68 εα. ΠδΙ5Κ.: Ὅ τε Μαρ- 
σύας οὗτος διὰ μέσης τῆς πόλεως ὑμῶν 
ῥέων, ὅτε" Οργας (Ὄρβας εἀϊτυτ), ὅ τε 
Μαίανδρος εἴς. ΞΟῊΝ, 106 (ΕἸ δ 15 
οἱ Μαῖβγα Μωδπάτοηιια ἤϊιν}8 ν. 
ΤΠ ΘΑ] «ζ]οιγηαῖ 90 α Τοιν ἴῃ. 49 Μ|1- 

ὁπλίτας ἔχων ἃ.Β.0.). Οὐ. ἔχων ὁπλίτας. 
εὐδαίμονα καὶ μεγάλην Ἡ. 

κελαίνης Ζ. 
ἐπὶ τῇ Α.Κ. ἐν τῇ 1). Εΐ ὑπ ἴῃ (Ὁ. ἴῃ τάβατγϑ, 588 

εἰσβάλλει ΑΥΙΒΏα65. 
ρός ἐστιν Α.Β.0..1.Κ  Π Μ.ΠῈ. Οὐ. εὖρος. 
ὙΠΟΙΟΥ. Ρ. 85. ΒΟΙΒ58.. ν0]. 2, Ρ. 454, 4 6. 412. 

(ὐεί. ἐκδεῖραι. 

βασιλεία Ο.. ργ. παρά- 
δ, ἔστι---μαρσίας αἴετί Ατἱ- 

μαίανδρον ποταμόν ἸΙάδρπη. εὖ- 
ἐνταῦθα---μαρσύας Βαΐᾳβ ἀγία 

ἐκδείρειν Α.1). οὖ ρτγ. (Οὐ,, 
νικήσας οἵη. Βαϊ. ἐρί- 

ΠΟΥ͂, Ὁ. 158 5.. Ηδιηη]ίοη. Ποδοαγοῆος, 
γΟ]. 1, Ρ. 406 5664. (εἴ 46 οπηηὶ Ογτὶ 
ἸΌΠΠ616 2, Ρ. 108--205), ΑἸΠθτνουῃ. 7 γα- 
φοίβ ἴῃ, ἐἢθ Τγαοέ οἷο. Ρ. τὸ 5., οὐ ἰῇ ΤἼ6 
Οἰα55. Μιιδοιηι, ν0].1. Ρ. 171 5.. ΚΟςΟἢ. 
Ρ. τό 5. 

μεγάλην] εὐδαίμονα καὶ μεγάλην Η., 
αΌΘΠ ΟΥ̓] 6 ΠῚ Παθ65 8.6. 5ΟΗΝ. 

ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου] ΕΧΘΙΏρΡΙο εἴ ἰη- 
βύιπίο ΟΥ̓ΤῚ ΤπηΔ]ΟοΥ18. Υ', Ουτορ. 8,1, 
48. [Ιάδιη 46 δἰΐοσο ὕγτὸ γαάϊ (οοπ. 
4.24. ΖΕΌΝ. 

ὃ. σοφίας] 1)6 ρεΥ 18, ΑΥΟ15 τητιβίοϑ. 
ἔανιαβ οἱ ΡΙη]ὰ5 1. 6., ἘΠ Ιάστιτῃ οδηΐα : 
περὶ. τῆς τέχνης Ἰ)ΙΟΘΟΙΒ 3, 59, περὶ 
μουσικῆς ΑΡΟΙΠΟΔΟΥΤΙΒΊΙ, 4,2. (Σοφία 
ῬΙπάδγο οὖ δη 55: τη}5. ῬΟΘΟΒ. 88 
ΟἸΏΠΪΒ ΟἸοΙδαΓ, οὐ σοφισταὶ Ατἰῆς68, 
Ροθδίξβ, τη 5161] οἷς. ΘΟῊΝ.) Βδπὶ πᾶγ- 
ταῦ Ἡετγοαοί. 7, 26. Οὐπῇ. Ον!ά. Εαδί. 
ό, 705, Επαοοῖα Ρ. 285, (56}0]. Ρ]αΐῖ. 
ΒΕΙΡ. Ρ. 401), [μπαρᾶη. ῬΏΔΥΘ. 2, 2ΟΡ. 
ΖΕΌΝ,. Ν. ᾿Ἰηξεγργοίοβ Ηυρηὶ ΕδΡ. 
τό», εὐ (ὐαϊογία αἱ ΕἼ ΘΉ26, 567. 4. νΟ]. 
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Ἁ Ἀ ΄ «ς Χ 7] ͵ ᾽ ΄“- ν») 

οδιὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς λέγεται Μαρσύας. ἐνταῦθα «Ξέρ- [9] 
σ“ » σι,» . μ“ Ν “ Ψ' ) 7 ’ὔ 

ξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ἑλλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχη ἀπεχώρει, λέγε- 
΄ ΄ι 7 ἈΝ 7 οἿ ἈΝ π΄ 

ται οἰκοδομῆσαι ταῦτα τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν 
5» 7 5 ΄-“ » “- ε ,7ὔ ’ὔ 

ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα ἐμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα καὶ 
- 7 «ε , Ἀ 3, ς , 

ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας χι- 
ἈΝ “ ᾿ ΄ 

λίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας 
“ 7 ἰχέ Ἁ “-“ “ «ε δ' 

Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις παρὴν ὁ Συρακο- 
27 « ’ 7 » Ν 

σιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, καὶ Σοφαίνετος ὁ Αρκὰς 
» ες , ΄ 3, ΑἹ ΩΝ κ 54“! Ν 

ἔχων ὁπλίτας χιλίους. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ 
ἰριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ 
ὌΝ «ὦ ΕΡ ΄ Ἶ ε Ἴ Ν - ᾽ὔ Ρ Ν ᾿ γὴ 

ἐγένοντο οἱ σύμπαντες οπλίται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, 
Ν Ν Ν - 3 ’ 

τοπελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει [το] 
Ἁ , 7 , 5 7 ΄ ᾽ 

σταθμοὺς δύο παρασάγγας δεκα εἰς ΠΠέλτας, πόλιν οἰκου- 
7 ἘῈ Ε ΨΙ. κ » φ΄'. μι] 7, ΠῚ 

μένην. ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς ἱΞεννίας ὃ ᾿Αρ- 
Ν Ν ΄ 2, 4, {α΄ οἷν 2, Ν ν᾿ Ὁ Ε} 

κἂας τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἐθηκε τὰ δὲ ἀθλα ἦσαν 

διὰ τοῦτο νε] διὰ τοῦτο δὲ Βαυΐαδβ. λέγεται Α.--ἘΝ6Μ.Ο.Χ. Οεί. ουπὶ 
Αὐιβῦαθ εὐ Βαΐο καλεῖται. 9. κελαίνην Ζ. ἔμεινεν ὁ κῦρος Ἡ.1,.Ζ. 
σῶσις )., υὐ οοπ͵δοογαῖ ΒυΓΠΊΔΠη5 86 [ογν11}}} 5ΊοΪα Ρ. 504 εὗ 5»58, σώσης 
Ό. ργ., σωσίας τη. τε6., σώςης ἃ., σωκράτης Β.Μ.Ο.Χ., οὐ]ὰδ τηᾶρὸ Οὕτα 
οοὔθσ!β σωσίας. συρρακούσιος ζ. (Οὐθΐ. συρακούσιος. τριακοσίους Α.Β.Ο. 
.Μ.Ο.Χ. Οεῦ. χιλίους. Ὁταμηαιια οὰπὶ ργεθοθθητ0885 καὶ τοξότας---ὁπλί- 
τας οτη. Εἰ. ὁ ἀρκὰς ἀρκάδας Α.Β.Ο.Χ. καὶ ἐνταῦθα Β.Ο.ΕΜ.ΟΧ: καὶ 
ἐν ταύτῃ Α., ἐντεῦθεν Μ.Ο. Ουεῖ. ἐνταῦθα. κῦρος---παραδ. καὶ οι. Α. ἐν 
παραδείσῳ Β. ἐγένοντο [οἱ ἕλληνες ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ 
δὲ πεντακόσιοι, γυμνῆτες δὲ πεντακόσιοι, κρῆτες δὲ διακόσιοι, θρᾷκες (δὲ αἀἀαπὲ 
Β.Μ.Ο.Χ.) ὀκτακόσιοι σύμπαντες ἀριθμὸς (ἀριθμὸν Μ.Χ.) μύριοι τρισχίλιοι"] 
οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι (Ξοχ νοσαῦμυϊα δος οτη. Β.Μ.0.), πελτα- 
σταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους ἃ.Β.Ο.Ε.Μ.Ο.Χ. [Ιἢ φαϊθὰβ ᾿ποῖβα ᾿ΠΟΙΒ τϑοῦβ 
ΘΥΔΙΗΤΉΔΙΙΟΙ Βα ηΐ. το. ἕξεννίας (.1)ὴ. (Οὐεί. ξενίας. τὰ---χρυσαῖ ϑυϊάδβ 
ν. στλεγγίς. λυκαῖα Ὁ. 

1, ἴ4. 25. 36, Μδγβυδπὶ δα θθηΐαβ 
Ῥεπαρθηΐοθιη. 

9. Σῶσις] [06 {τεαθηῇ! μος ἴῃ ὅ51- 
Ο1}1ὰ ΠοΙηῖη6, Ἰΐθτη 46 βοτιρίασδ, Συρα- 
κόσιος ῬΙῸ Συρακούσιος ΧΘΟΠΟΡΒΟΠΙΙ 
ΔΙΌ οχ ΠΌΥῚ5 τοβςαϊα, αϊοΐαμη δὰ 
ΓΠ65. ΒίερὮδη!. 

Σοφαίνετος Οὰπ 5. 3 δάνθποσὶξ 
Σοφαίνετος ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων 
χιλίους, ἴῃ τοϊῖψαᾶ δαΐθι ΠΑΡ Βὶ ἈΠ15 
τα. Γη Ἰηθιηογθίτι" ΟΡ ρηθίαβ, 8118 
ὨΟΙΊΘη ΑΥΟΔῚΒ ΠΟΙΏΪΗΙ ΟΡ ΡηΘΏ, 
βιβρθοίο βἰϊδιη ᾿θοῦτοθο Ααν. γνο].1, 
ΡῬαΙΐ. 1, Ρ. Τ22, 4] ““ ΟΠΊΏ]ΠΟ ΘΧΡῸΠ- 
σι," εὖ φυϊάθπη Αρὶθ ροΐϊιβ αδηη 
ΟἸΘΔΠΟΥΒ, 6Χ 2. 5.31; 6.20; 2»1. 47. 
Βαβι απηΐ Ηπιοβίονν οἱ Κόθοῦὶν 6ε- 
δοἠιολέο αο5 στγίοοϊ,. Καϊοσδιυοδθηδ Ὁ. ΤΟΙ, 
45. ἃ. (Οεἰογυτῃ ααπτὴ πυπηθτὶ ἢϊς οὗ 

5. 3. ΡΟΒΙΠ ΠΟ δοοαγαῖθ σοηνθηϊδηΐ, 
Ραγῦπὶ τοϊαποβ ΡΟΩὶ ραΐαησατη δβέ 
Ραγῦπι ρδ] αβίῖβ σοταρΥ 6 ΠαἹ οἰϊαπὶ 
σΘίΕΓΟΒ 611 ΠΟ δϑϑοηΐ ὁπλίται. 

1[ο. Πέλτας]7 ϑίγαθο 12, Ὁ. 576, 
Ρ]ηΐα5 5, 27. ΡΟ]ΘΠΠδΘΙΙΒ 5. 2, δὲ 
ἰΘρηαπιβ Βγ2. Ρηγσυρίο δββίσηδηΐ, 
Οοηῖ. Μαμηθγί,. ἄδθορυ. ΟΥσ. εἵ [μδἵ. 
νΟ]. 6, ρατί. 3, Ρ. τος. 56ΗΝ. Υ, 
ΑἸ ΒΟΥΉ. Ρ. 24 8., Κοςἢ. Ρ. 18. 

πόλιν οἰκουμένην] Ἦος βερρὶα5 δαάϊ- 
τ. Νίδιη δγδηΐ βίαι ἀββοσίϑο 'πςο- 
115, ἔρημαι, ΘΕ] 1, 5» 4: 3,4». Ν ΥΤ- 
ΤΕΝΒ. 

Λύκαια] ἴυγοθοὶ δον} βδογα τηθπηογαΐ 
Ῥαιβαηΐαβ 8, 238; σϑυζαιηϊπα ουτηηΐοα 
ἴῃ 115 Βαθιία Ριπά. ΟἸγΡ. 8, 145: 13» 
153. Νειη. το, 89. ΟἸἸΟΓΕΙΠῚ ῬΓΦΒΠΊ ΠῚ 
χαλκὸν ποιηϊηαΐ ΝΕ). 10, 84, Π6ΠῚ 
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7 “ » 4 Ά "ἢ ᾽ ω Ν “- 

στλεγγίδες χρυσαῖ: ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. 
» “ 5 Α Ν ὃ 7 Ψ, ὃ "ὃ » 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δωδεκα εἰς 
ἴω ἕ ͵ » ἕ 3 ΄ Ἄ “ 

Κεραμῶν ἀγοραᾶν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ 
Ψ ψ » κι ν ο “ 

τι Μυσίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρα- 
Α͂ ξ Ζ 5 ."- , ΄ » ᾽7ὔ 

σάγγας τριάκοντα εἰς Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. 
“ 57, ε Ἧ Ψ, “- Ψ ἅ 

ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε" καὶ τοῖς στρατιώταις ὠφεί- 
Ν 7, Ἂ - “- ἈΝ ΄ 9 κΚ({ 

λετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, καὶ πολλάκις ἰόντες 
δι Ἁ " “- ’ - Ἁ » 7 Υ “ Ν. 

ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ 
“ 53 “ 3 Χ 5 ὴν “ ΄ ͵ 

δῆλος ἣν ἀνιώμενος" οὐ γὰρ ἦν πρὸς τοῦ ἴζυρου τρόπου 
“, Χ 5 ’ τ ω » “-“ » , « 

τιχέχοντα μὴ ἀποδιδόναι. ἐνταῦθα ἀφικνεῖται ᾿Ἔ πύαξα ἡ 
,ὔ ᾿ ΄“- 7 ᾽7ὔ Ν᾿ ἴω 

Συεννέσιος γυνὴ τοῦ ἵζιλίκων βασιλέως παρὰ ἸΑῦρον᾽ 
Ν ἐλ, ̓ὔ’ Κ 7] ὃ σι 7 λλ 77 ω δ᾽ Φ 

καὶ ἐλέγετο Κυρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ ὃ οὖν 
Φφ᾿ 5 7 ΄“ ἴων 

στρατιᾷ τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. 
Ὶ Ν «ε ᾿ , Ε Χ 7ὔ 

εἶἰχε δὲ ἡ Κίλισσα καὶ φύλακας περὶ αὑτὴν Κίλικας 

στελεγγίδες Α.Β. στελεγγῖδες Ο. εἰς] ἐς Α.Β.ΟΟΧ. κεραμὼν (Ὁ. κε- 
ραμὸν Β. πρὸς Α.--- ΟἸἸΧ, Οὐ, ἐν. 11. τρόπου] τρόπον Α. ἀπο- 
δοῦναι Ἐδ, 12. ἐπυάξα Α.Β.Ο. ΒεπηροΥ, 1. συνέσσιος Δ. συννέσιος 
Ρτ. (., συενέσιος τη. 866., αὐ Τ' καὶ---πολλά ΑΥΙΒΏἋ65 νΟ]. 2, Ρ. 525. δ᾽ 
οὖν Α.Β.Ο..Ε.- ΤΟ Ὴ.Χ. (Ὁί. οὖν. κιλίκισσα Ἡ. ΑἸ χαοῦϊο5 οὐ 1, Γ΄ τηΐτα. 
φυλακὴν καὶ φύλακας Α.Β.Ο.Χ, εὖ 4] περὶ αὐτὴν ροῃϊῦ δηΐα φυλακὴν καὶ φύ- 
λακας 1). καὶ φυλακὴν καὶ φύλακας Ὁ. αὐτὸν (ὐ. Οὐδ. αὐτήν. ϑριγύαμα ΟοΥ- 
Τοχὶῦ Θίθρῃ., αὖ 8110] 8111, 4105 6126] ΑἸΧΊ556 50} Π 010 ΠΟῚ ΤΩΘΙΠΟΓΑΙῚ ἴῃ 51 ΠΡἼ]15. 

[11] 

[12] 

ΒΟΠΟ ἃ λέβητα εἰ ἀσπίδα χαλκῆν ἸΠ. 
ἱεγργοίδηίαν. ΒΟΉΝ, ΑἸ 46 18 ν. 
ἴῃ ΤῊῆ68. ϑίθβρμδηι. [96 Ὀτγδομυ]ορὶα 
Βα]π5 Ἰοοὶ Αὐὶβα, Ρ. Ρ26: Θύειν μὲν 
γὰρ ἐν Λυκαίοις σύνηθες εἰπεῖν" θύειν δὲ 
τὰ Λύκαια τῆς καινοπρεπείας. 

στλεγγίδες] ἀΘΠι8 ὑερηϊδθ, 480 ἰηδι- 
Ταῦο ΤΩΠ]1ΘΓῈΒ. οἵ θεωροὶ σαρτΐ οἰηρσο- 
Ῥαηί. 5ΟῊΝ, Ουα5 5ιρῃηϊ Ὁ 'ρ80 
ἴῃ [μ6χ. οἵ 80 δίερμαμπο ποὈῖβααθ ἴῃ 
68. οἰζαΐα βιηΐξ θχθιηρὶα ΕΟ Δ] ἴῃ 
6]058. Ρ. 228 : Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖ- 
νος χρυσᾶ φησι ταινίδια εἶναι, οἷς χρῶν- 
ταί τινες τῶν θεωρῶν" 56}0]. ΑΥἸΒίΟΡἢ. 
Βα. 58ο, Ρ]αΐ. ΟΒάγιη. Ρ. 324 Βεκκ., 
ΕΧρ οαπατη χρυσοῦν ἔλασμα τὸ περὶ 
τῇ κεφαλῇ τῶν γυναικῶν, νΕ] χρυσοῦν 
στεφάνιον" ῬΟΙ]]ᾺΟΙΒ 7, 170 : Δέσμα κε- 
χρυσωμένον, ὃ περὶ τῇ κεφαλῇ φοροῦ- 
σι Ἰη80Υ. Αἰ, ἂρ. Βοβοκῃ. νοὶ]. 1, Ρ. 
5όο, Ὦ. Ρ0. 9.10: Στλεγγίδες ἐπίτη- 
κτοι ἐν ξύλῳ Ῥο]ΥΌ. 26, 7.τὸ : Στλεγ- 
γίδα χρυσῆν ἑκάστῳ ἐδεδώρητο᾽ ΑΥΠΘΗ. 
4.0. 128 ( : Προεστεφανώκει ἕκαστον, 
πρὶν εἰσελθεῖν, στλεγγίδι χρυσῇ" εἴ 10. 
Ο; 15. Ὁ. 674 Β, στεφανοῦσθαι στλεγ- 
γίδι. Ψ, ΒοροκΚΗ. (ἕοοη. Αἰποη. νοὶ]. 2, 
Ῥ. 222 6εα. 8]1. 

Κεραμῶν ἀγορὰν]! ἘΠ ΟΠ ΠΞΟΠτι5 

ΘΔ Π6ΠῚ οοηβοῦ 6588 ὍΓΡΕΠῚ, αϑηη Β]1- 
ὨΪῸΒ 5» 22, 41 1ὴ ΡὮγγΥρΙία Πογηϊηδῦ : 
““ ( Ε]θθμδθ, (Ο]Ο55886, (ὑδτῖηα, Οὐοίγαϊοῃ, 
(ὐβυδηθθ᾽᾿ ΟΌΪ οοαά. τορὶ Οεγα, Ηδτ- 
ἀυϊπιθ Οεγοίαρα Ἰηΐ6]}0Ὶ ραυϊεαθαΐ, 
ΗἩπίςοῃ. δαΐθιη ἰουΐαββθ (θγαηῖ Ἰθρϑη- 
ἄστη οομ]οῖῦ. ΒΟῊΝ, ΑΠογυτῃ σ0π- 
Ἰδοίαγ88 ν. 8Ρ. Αἰηβυγουίῃ, Ρ. ζό. Νοῃ 
ΤῊ] 115 α 81 566. Καύστρου πεδίον ὁὉ- 
ΒΟΌΤΌΤΩ ἠυαϊοαύ Κοοἢ. Ρ. 20, 41 ἐπρύαγ 
οἴϊδιη Μυσίᾳ, ᾳφιοα ΠΟΠΏΜ]1158 5π|5ρ6- 
αἴσχη ἐπογαΐῦ. 

Καύὔστρου πεδίον ΟὙΤΟΡ. 2, 1, 5» ἴῃ 
Ῥῃγγρία τη] ηογα ἰαχίθ, Η 6] Θροη τα 
οΟΙ]οςαί, ΠιοάοτὰΒ 14, 8ο, ἴῃ Ιοηΐδ, 
ίθρῃ. Βγ2. Καὔύστριον πεδίον τῆς Ἔ- 
εὐξημον αἰ, 5ΟΌΉΝ,. Υ. δῃμποῦ. ργϑ- 
(66, 

ἐπὶ τὰς θύρας] Οοῃΐ.2,5.51. ΖΕΌΝ, 
ἐλπίδας λέγων] )1οἰτογ αὖ λόγους 

λέγειν εὐ 511η1118. 
διῆγε) ἽΠιιο.1, 90 : Ἔς τὴν Λακεδαί- 

μονα ἐλθὼν (Γ᾿ ΠΘΙη]Βίοο165) οὐ προσήει 
πρὸς τὰς ἀρχὰς, ἀλλὰ διῆγε καὶ προὐὺ- 
φασίζετο, εἴ 51ΧΉ1118 ΒΡ. Π ΟΔΙΙΟΠΙ5 {γ8- 
ΠΘΠἋῚ Θχϑιηρῖα 8}]αΐα βαηΐ δα ΤΏα68. 
ϑΓΘΡἢ. 

12. Συεννέσιος [Π81αὐπχη 8πὶ δης1- 
απ ΟἸΠοτιπὶ Τρ ]15 ΠΟΙΊΘΏ ἔπ]556 



1 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΒῚ 

καὶ ᾿Ασπενδίους" ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ 
13 Κιλίσσῃ. ἐντεῦθεν δὲ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας [13] 

δέκα εἰς Θύμβριον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἢν παρὰ 
τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βασι- 
λέως, ἐφ᾽ ἢ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον θηρεῦσαι οἴνῳ 

14 κεράσας αὐτήν. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρα- 
σάγγας δέκα εἰς Τυριαῖον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα 
ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κιλισσα 
Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὑτῇ βουλόμενος οὖν 
3 ΄σ δι γα ἴω » “ 7 ω ς 7 Ν 

ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν ᾿Ἑλλήνων καὶ 
“ ΄ 3. ν}7Κ. ν Ω “ ἔ ε , » 

Ιστῶν βαρβάρων. ἐκελευσε δὲ τοὺς ᾿ λληνας, ὡς νόμος αὐὖ- 
“ 5 4 ν ω “ ᾽ 

τοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δ᾽ 
σ Ἁ ς ι΄ » 53 ᾿ “- 

ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχθησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων" εἶχε 

[14] 

καὶ ἀσπενδίους οἴη. ἃ. καὶ συγγενέσθαι κῦρον τῇ κ. Ἀ.---ἘΠ Χ, κῦρον καὶ συγ- 

γίνεσθαι ἐν (1. 6. συγγινεσθαι) τῇ 1... ΒΕ ΡΘΓΙ ΠῚ ροΟβίο συγγίγνεσθαι Εὶ εγᾶβο ἐν Κὶ., 
ΟΘῇ. ΟΠΏ1850. 13. δὲ ἀξ τ δέρειν Α.Β. δὲ ἐλαύνει Ὦ., οὖ βαρ ΒΟΓΙΡίο [ἢ. 
ΠΟΙ δηΐ. ἐξ (. (Ὑβῦ. ἐξελαύνει. ἐνταῦθα ἦν---κεράσας αὐτήν ΑΥἸΒΌ465 νΟ]. 2, 
Ρ- 525- εἴ Βυξαβ Ρ. 82. ΒοΙΒβοῃ., ν0]. 3, Ρ. 454 1 6α. 712. Θυογαχῃ Ατιβθ5 
περὶ ΡῬΙῸ παρὰ, Ἀαΐ5, ΟἸΏΪΒΞΟ ἡ ἡ, τῶν φρυγῶν ΡΓῸ τοῦ φ., θηρᾶσαι οὕτα Ατϑ!α6 
ΡΤῸ θηρεῦσαι, εὖ αὐτὸν ΡΙῸ αὐτὴν, αὐ ΑΥΒῚΠ465 561Π6] Οαπη 1] ῬΓΟΘΙΘΥ τς ααὶ 
αὐτῷ. κεράσαι ἴ΄. 
ΑΙΒΙΘΕ.Μ. ει. ἑαυτῇ. 

ΔημηΔανογος ΟΥ̓ βββϑιησ. δα ΠΙοῦ. 14; 
2ο. ΖΕΌΝ, Οοηΐξ. 1ᾶα. δα Ηεοτγοαοί. 

1,74: 1». 98. : 
12. Θύμβριον] [)᾽νεούβιιη 6588. ἃ 

Θυμβράροις Ογτορ. 6, 2. 11; 7» 1: 44. 
ΔΗ Δ ἀνουίογιιηΐ ΘΟ ΘΙ οΥ. δα Ουὐτορ. 
1, ῥγ., Ββηη8]}. Πίωδίγαἰϊοηβ Ὁ. 24. 
Ρ]ΠΙπΐυτη Ν. Η. 5, 27, 25, ἴῃ [γοδοηΐα 
Ῥοπβηΐθιηῃ “ΠΤ ΠΟΒ. (516) οἱ 'Γγτὶ- 
6565 σοηΐα]ῦ ΟΥ̓ βββϑηρ. δα Η]ΘΓγ0Ε]. 
Ρ. 673, αὐϊΪ Τυμβιάδων σοτηροηϊῦ ΟΠ 
Θυμβρίῳ. Οὐοπῇ. ΑἸηδηννοσίῃ. Ρ. 20 8.» 
Ἰκοδ 4 25. 53: 

κρήνη ΠΝ αὰᾶ ν. σοηεθοίαναβ Ηδ- 
τη] δοηὶ Ποβεαγοίιος ΝΟ]. 2, Ρ. 184, 202, 
ΑἸΠΒΥΡΟΥΗΙ Ρ. 20, ΚοΟ ἢ Ρ. 22. 

Μίδου] Υ. [π4. Νοτη. 
Σάτυρον] ὅ᾽ε. Ιάοφτα αἰἸοϊίαν ΗΠ] ΠΊΘ.]Ο 

ἃΡ. ῬμΒοῦ. ρΡ. οὔ, Ῥῃι)οβίγαϊο 1. Α- 
ΡΟ]]. 6, 27, οἱ Ιςοη. Ι, 22, οἴ Μαχίτηο 
Τγυγ. Ῥίδβ τι. 864 615 νοοαίαν Σει- 
ληνὸς 8. Σιληνὸς, αὖ Ηετοαοίο ὃ, 148, 
Αἴδοη. Ρ. 45 (Ὁ. Ῥαυβδπ. 1. 4, "» ΡΙπί: 
(ὍΠ580]. δὰ ΑΡΟ]]. Ρ. 438 866. (Ἷο, 
Ῥαβο. τ..48, παν: 3» 15. Νδ 
τοὺς διοο τῶν Σατύρων προήκοντας, 
1η6π|0 Ῥαιιβαηϊαὰβ 1, 22, 55 ὀνομάζουσι 
Σειληνούς. Οὐδαβατῃ δυΐθιη ον Μίάαβ 

14. τυραῖον Α.Β.Ο.Χ. 
15. καὶ στῆναι οτη. Ζ. 

αὑτῇ] αὐτῇ τύρανον Μ. 

σΘΡους ΦΙΠΘηαπη αἴβδοθ οχ (ἸΟΘΙΌΠΘ, 
ΡΙαΐατομο, 4]18η. 1. ο. σρ. ΕΠ]. 6. 
ΖΕΌΝ. 

οἴνῳ κεράσας αὐτήν] Ξὶς Ῥαιβδηϊαβ 
Ἰ ὃ. ταύτην οἴνῳ κεράσαι Μίδαν φασὶν 
ἐπὶ τὴν θήραν τοῦ Σειληνοῦ, εἴ Μαχὶ- 
τὴ.8 ΤΥγ. εὐ Ῥμοίϊαβ 1. ο. ΖΕΌΝ. 

14. Τυριαῖον) Τυραῖον, πὖ ΠΥ] Ποη- 
Ὧ11}1, ΗΊΘΓΟΟ]65 ὥνπθοα. Ρ. 672, δὶ 
Τυράϊον ΔΝ ΘΒ56]Πηρῖτι8, οἰ 8 Τιραΐου 
εἴ Τυρασίου οχ Ὅοηῃο., ΤΎΤΙΒΠΒ68 ΘΧ 
ΡΙ]ΙΏ1Ο 5» 27. 25. ίΧΑὈΟ 14; Ρ. 456, 
Τυριάριον, 566 811 ΠΌΥῚ Τυρίαιον, Τυ- 
ριαῖον εἴ Τυριάϊον. [ἀ6πὶ νοσαΐ Ὁ7- 
Ὀδτὴ οοηῆποπι ῬὨΥυρΊο εὐ Ὠγοδοηΐδ. 
5ΟΗΉΝ. ἘΧΘΟΠΊΡΙΙΒ ἰουπηδΒ Τυραῖον 
Δα δάϊϊσετα Ποθὲ εχ Ἵοάϊοθ δρπᾶ 
Ῥᾳβίη. (οάαά. '"Γδυτη. νο]. 1, Ρ. 210 (, 
ΑἸ ου Π ΤΠ] ΡῚΒ φοτηπηθηθατὶ Ρ]ἐπίαπο 
Τγυίθηβοβ ΡΙυσθυ5 ΟἾΧῚ δὰ 768. 
ϑίθρῃ. Ἐδβύ δπΐοπι βοουσπάππι Ηδ- 
τα] οηπτη ἢ βοαγοίθ8, ΝΟ]. 2, Ρ. 200, 
Πφίη, 5866. ΑἸηβινουίῃ. Ρ. 34 (οοηξ, 
1Ιάϑιη Μᾳ5. (4858. νο]. 1, Ρ. 173), ἀγζκωΐ 
Κλαη. Ῥυὶὰβ τηδρὶβ ριοθαΐ Κοοῆ. Ρ. 
5 

": ἐτάχθησαν ἐπὶ τεττάρων] ἴὲ αἰ- 
ἐϊέιο 655 φιαίογποτιηι. ἘΕἶδοο 86168 
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δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῴ, τὸ δὲ εὐώνυμον 
Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί. 

τό ἐθεώρει οὖν ὃ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους" οἱ δὲ 
παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις" εἶτα 
δὲ τοὺς “Ἑλληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα 

ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶ- 
νας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμ- 

17 μένας. ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ 
τῆς φάλαγγος μέσης; πέμψας Πίψρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ 

τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσθαι τὰ 

ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα 

προεῖπον τοῖς στρατιώταις" καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προβαλ- 
λόμενοι τὰ ὅπλα ἐπήεσαν. ἐκ δὲ τούτου θᾶττον προϊόντων 

σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐ ἐγένετο τοῖς στρα- 

18 τιώταις ἐπὶ τὰς σκηνὰς, τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολὺς, 

καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς 

καὶ οἱ ἐξ ἐκείνου Α.Β.Ο.Χ. τό. φοινικίους .Β.0. Ἐ.Χ. τὰς οπι. Χ, 
ἐκκεκαλυμμένας Α.--ΕΧ, Οὐεῖ. ἐκκεκαθαρμένας. 17. ἐπειδὴ δὲ 4.Β.0.Ὁ. 
(ὐεῦ. ἐπεὶ δέ. τὸ ἅ. πρὸ τῆς ᾧ. στήσας Ἴ".. ΔΙΓΘΥ Τὴ 1ῃ ΤηΔΥρ'. μέσης 8α- 
αἀυπί Α.Β.0.}.Ε. τίγρητα Ἦ. ρζγ.. ἴ.. ἐκέλευε 1). προβαλλέσθαι ΔΑ. 
τὴν φάλαγγα ὅλην Κα. προεῖπαν 1). ἐπηεσαν] ἸΠΐαΓ ἢ δῖ ε Τογα ἸΔΙΙΟΥ 
ούαβα ἴῃ (Ὁ. θᾶσσον Α.Β.(.}. 18. φόβος πολὺς καὶ Α.Β. Ὁ. 1). φόβος 
πολύς τε καὶ Ὁ. (εἴ. φόβος πολλοῖς (πολύς Μ.Ἐ..) τε καί. καὶ ἄλλοις δῃΐθ 
καὶ ἥ τε ΟΠ. Β.0.}0. οἷ, αὖ νΙἀοίαχ Α., 6χ 400 ποίδίαχη ῬΓΙΓατπα, φόβος πολὺς, 
ἀοὶπάθ καὶ ἥ τε κ., Παπα ἀτ1016 ΡΥῸ φόβος πολλοῖς τε καὶ ἄλλοις καὶ ἥτε. ἔφυ- 
γεν ἐπὶ 10. οἵ, αἱ νι ἀθίαγ, ρυ. (., αὶ] ἐκ τῇ. δηΐ. ἴῃ σαϑασγα ὑγαπὶ 11 ΘΥΔΥ τη. 
Οεί. ἔφυγεν ε ἔφυγον Α.Β.0.1)0. Οὐ. ἔφευγον. 

[16] 

[17] 

[18] 

Δ οϑίθηϊαϊοημθπ ΘρτορὶΘ δϑῦ ΟΟΠ|- Οὐοηΐ. οἴϊατη ατοί. Η!βύ. 
Ραγαΐα : α]ὰ ἸοηρΊ πα! η6 διοία ΠΟ .5 
ΠΙᾺ ΠΠΘΙΤΙΒ ΤΩ] ΠΤ ΤΠ ΔΊΟΥ 6586 νἹἀθύαγ, 
ΖΕΌΝ. 

τό. κατ᾽ ἴλας] Ταχτηδίϊπι, 46 δααϊ- 
ἰαἴπι, κατὰ τάξεις, σοπζανΙαἴϊτη, 46 Ρ6- 
ἀϊαία. ΖΕΌΝ. 

ΘΟ 1;.140: 
ΜΟΙΤΟ, ἴθε.25: 

17. Πίγρητα] [ὑθΥ11ΠῚ Π]ΘΠΊΟΥΑΌΤΙΓ 1, 
5»71 8,12, ᾿Δη Δ 1 ̓ ΠίοΓΡΥ 8, ΠΌ]ΡΡ6 
δίγλωττος, υὖῷ (ΔΥ. Νὴ (ὑδύϑειη πο 
«αοαιθ [856 811 ρεουβιιδαθηΐ ε]15- 
θη ὨΟΙΏΙΩΒ (ὐδγ68. ΠΟ ἸΡΊΟὈ]168 

φοινικοῦς] ΟὝΤΟΡ. 1, 1, 2; χιτῶσι 
φοινικοῖς. Ἡτοαοίᾳβ 9. 22, κατύπερ- 
θε τοῦ θώρηκος κιθῶνα φοινίκεον. 1)}6 
1ορα. ΠΕΡ]. 11, 3, στολὴν φοινι- 
κίδα νοοαί. ΒΟῊΝ, (Οὐοπῇ. Ογτορ. ό, 
47. δυμαπ. Υ.Ἡ. 6, 6. ΖΕΌΝ. 

ἐκκεκαλυμμένας ἀ6 τορυτϊηθη 15 ο]γ- 
Ῥθουαπι ΙΗ ΕΠ] Ὲ ΓΘ ορογίοθί, ααδὸ ΟὙΘΘΟΙ 
σάγματα, ἔλυτρα ἀἸϊουηΐ. Οὐοηΐ. 560]. 
ΑὙβίορἢ. ΑἿῃδτη. 574. ΞΟῊΝ. Ουἱ 
ΔΙΦΕΥΒ ὙΘΙΌΪ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἃ Ζθιηϊο οἰ. 
ῬΙαῦ. εχ [λ160}}} ς. 27: Οὔτε θυρεοῖς 
ἐκκεκαθαρμένοις “χρῶνται, καὶ κράνεσι 
γυμνοῖς---τὰ σκύτινα τῶν ὅπλων σκε- 
πάσματα περισπάσαντες, δααϊ! Ῥο]]ι- 

αραὰ Ηοτγοάοίμπι 7, οδ οὖ 8101, 46 
φαθα5 Βορθοκῃ. δα (ὑδίδϊορσ. {Ἰθαΐ. 
(ἔσοη. Αἴῃβη. νο], 2, Ρ. 734 6α. 40. 

ἐπιχωρῆσαι)] δι ῥτὸ ἐπιέναι, δα 
ΡΌρΡΤ ΔΙ ΡΓΟΟΘήσθχθ, 8110] ΠΟ Πα 6Π- 
ἰαίατη ἃ Χοπορμοπίθ νογθιῃ. ΟΗΝ, 
θη τη8]6 80]]1οἸδηΐθτη μος νου θΌτη 
ΒΙΠ] 1106 7 ΡοΒίζατη ποίανιτημβ δα Η. στ. 
2, 4» 34. 

ἐπεὶ ἐσάλπιγξε) ΑΒοΙ]πΐα αἸοῖταγ ἢϊς 
Εἴ 2,2, 45 υἵ ΟΥΙΌΡ. 5» 3; 52 ἴῃ ἐσήμηνε 
τῷ κέρατι. Ν, 

ἐπὶ «τὰς σκηνάς] Ῥεγβαῦατῃ. ΝΥ. 5. 
8564.; 3.14. ΖΕΌΝ, 
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ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὦνια ἔφυγον" οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν 
γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν 
λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. 
Κῦρος δὲ ἥσθη τὸν ἐκ τῶν (Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους 

το φόβον ἰδών. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρα- 
σάγγας εἴκοσιν εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. 
ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς 
Λυκαονίας σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα. ταύ- 
την τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς “Ἕλλησιν ὡς πο- 

20 λεμίαν οὖσαν. ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν [20] 

Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν" καὶ συνέπεμψεν 
αὐτῇ στρατιώτας οὺς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ 
μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς. 
τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάναν, πό- “ 
λιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν 
ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην Με- 
γαφέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν 

[19] 

ἐθαύμασε ΒΤ ἴθος, ἐθαύμαζε. 
10. εἰκόνιον Β.Ὁ. ἔμεινε) ἔ ἔμειναν 
πέντε) ΤΙ οογτθοῖιϑ, τρεῖς ΕΗ ΚΙ, 7. τριάκοντα Β. 
20. κῦρος Α.Β.0.}.Ζ. Οεί. ὁ κῦρος. 
κιλικίαν. 
μένωνα τὸν θεσσαλόν. 
σαρας. δάναν͵ δάνα '. ἐντεῦθεν Α. 
ἐν ᾧ Β.Ο ΓΈ. ἐν ἡ Α. Οεϊ. ἐν αἷς. 
κιστής. 
αὖ ντἀδίαγ. 

19. Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην ἴῃ σοη- 
ἤπῖὶο Ῥῃγυρίθ οἵ Γυγοδοηϊθθ, δα ΌΔΠη 
τοίοσ" 80 ϑίθρῃ. Βυζδαηΐύ. εὖ 8118. 
ΖΕΌΝ. 

ὡς πολεμίαν οὖσαν] Οοπί. 3, 2, 22. 
ΖΕΌΝ. 

20. τὴν ταχίστην ὁδόν] 6 αὐ 
οοηΐ. Βδπη6]]. Πἰιδίγαζίοηδ, Ὁ. 27. 
ΑἸ Πβυνουίῃ. Ρ. 41, Ιάθσηαπα Τγαυεοῖβ τη 
Αςῖα ΜίμοΥ, νο]. 2, Ρ. 82, Ηδιηηίοῃ. 
ΠἈβοδοαγοΐθδ, ν0]. 2, Ρ. 205». Κουῆ. Ρ. 
50. 9ῆ- 

Δάναν] Ηυἱομηβοπτβ ΓΆδανα 5οτὶ- 
Ῥεπάστη νοὶ ᾿πίθ]]]σομάπτη σθηβαδί, 
ΤΔηγ 115 Τύανα, ἀποΐα σοΟΠ͵δοΐΓα 6Χ 
Ἰοοο γα 15 12, Ρ. 530, ἈὈῚ εβϑί καὶ 
τοῦ Κυρίνου (οοΥσὶ Πδάοργιβ δα Ουτ- 
{ΠΤ 3, 4,1 Κύρου) τὸ στρατόπεδον διὰ 
Τυάνων᾽ κατὰ μέσην δὲ τὴν ὁδὸν κεῖται 
τὰ Τύανα. 64 Ἰοσιπι της ὨΔ}}} τις 
ἴλοευα εὖ δΔάνα Χϑῃορῃοηθβ 6856 1ὰ 
ΟρΡρι στα ᾳαοα Ῥίο]θπηεθιιβ Τανάδαρα. 

μένων εἶχε] εἶχε μένων Ὦ. 
μεγάλην οτα. Β. 

φόβον ροβί Ἑλλήνων ροπαηΐ Ἐ.--,. 
ἐξελαύνει] διελαύνει Ἐ'.Η.1,.Τ΄ 

παρασάγγας Δ Ε΄. 
εἰς τὴν κιλικίαν Α.Β.0.Ὁ. Ορί. εἰς 

καὶ αὐτόν Α.---Ἐ. (δεῖ. καὶ αὐτὸν 
τέτταρας Α.Β.0.. Ὁοεί. τέσ- 

ἔμειναν .Β.Ο.Χ, Οὐ εί. ἔμεινεν. 
ἄνδρα---βασίλειον Ηεβυοῃϊυβ ν. φοινι- 

φοινικιστὴν] τινὲς δὲ ἀνέγνωσαν χρηματιστήν Μ'., ΡΙῸ χρωματιστὴν, 

ΒΟΙΙΟΤΕΒ ΨΕΙῸ βου ]ρίοτοβ (ὐοιβην ἃΡ- 
ῬΘ]]αυϊηΐ, ΟρΡοΌβα ἀοσοθτα οοηδίτιβ δβέ 
Μαπηπηεοσί. θορτ. νο]. 6, ραγί. 2, Ρ. 240 
5664. εἴ Ρ. 262. Οδίεσατη Ἡ. 1. 80Ρ6- 
οἴαῦ ὩΔΥΤ [10 Αὐτῖδηὶ ΑἸδὉ. 2, 4. 2: 
Προῆγεν ἐπὶ τὰς πύλας τῆς Κιλικίας" 
καὶ ἀφικόμενος ἐπὶ τὸ Κύρου τοῦ ξὺν 
Ξενοφῶντι στρατόπεδον ὡς κατεχομέ- 
νας τὰς πύλας φυλακαῖς ἰσχυραῖς εἶδε εἰ 
854ᾳ4ᾳ. Οὐοπῇ. (ὐγΕ 3, 4, 2. ΑἸοχδηα τὶ 
ἸΠΡΎΘΒΒΠῚ ΡΘΙ (οἷα ρογίαβ ἀθῆπὶξ 
Μδημηβρυΐ. νο]. 6, ρατῦ, 2, Ρ. 226. 50Η. 
Τύανα (οἴϊαιη Θόανα ἃ 'ΓΠοδηΐα Ταρα 
αϊεῖα 866. Αὐτίδη. Ρ. Ευχ. Ὁ. 6 οἱ 
ϑίθρἢ. ΒγΖ.) 6588 σοπβθῃξπηΐ ΠΘΠΠΕΙ]. 
Πιδίγαἰϊοπδ Ρ. 45. Αἰηβυνοσίῃ. Ρ. 40, 
(αὶ οοῃΐξ. Ρ. 41 8.» Ὁ] Βοαϊδ ἀεὶ το- 
ἑετὶ Κὶσ Ηἰϑάν 58. Κιϊὶο Ηϊβάγ) ἹΚοοἢ. 
Ρ. 26. Αοπιοῦο ρῥγοοίεσεπάστχῃ νἱάᾶε- 
εἴα Δάνα. 

φοινικιστὴν ) [ποΥρΓοίδηΓΓ 811 ρὲγ- 
»ιεγαΐιηι, 411} αὐτὴ ἡ Οββῖο ριρεγῶ ἐΐη- 
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,“ι ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. ἐν- [21] 
“- 5 “ 9 ΄ ΟῚ Χ , « Ν 5 

τεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ εἰσ- 
Χ 3 «ὧλ [ἢ Ἅ 5 7] ᾽ ΄ ᾿ » 7 

βολὴ ἦν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανον 
5 - ΄ 2, Ἀν τὰ δ Ν Ν 

εἰσελθεῖν στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ 
͵ὔ 53 ἴω 329) ’ὔ Χ ’ 

Συέννεσις εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολὴν" 
ἈΝ 357 ς ’ὔ ΄- "Ἢ Ὁ 

διὸ ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκεν 
, 3 ΄ “ Χ 5) ᾿ ῇ Ἵ ΔΚ » ἈΝ 

ἄγγελος. λέγων τι λελοιπῶς εἰ Συεννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ 
ἤσθετο ὅ ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδὴ ἐν Κιλικίᾳ ἣν εἴσω 
τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿ἴω- 
νίας εἰς Κιλικίαν 'Γαμῶν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ 

» “- Ἷ - 3 3 ἌΡ ΑΝ ἈΝ ς ῊΝ μν ς » Ν 

οφαυτοῦ Κύρου. Κῦρος δ᾽ οὖν ἀνεβὴ ἐπὶ τὰ ὀρὴ οὐδενὸς [22] 
7 ἣς ἘΣ Ἁ Ν Ὁ « ᾿ » 7 

κωλύοντος, καὶ εἰδὲ τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. 
» “- Χ , 9 , ῇ Ν Ν 3... κε 

ἐντεῦθεν δὲ κατεβαινεν εἰς πεδίον μεγα καὶ καλὸν, ἐπίρρυ- 

21. εἰσβάλλειν Α.Β.(.. Οὐ ρι. ἐσβάλλειν. ἐσβολὴ ΕΚ... ϑυι6δ8 
ν. ἁμαξιτός: Μάλχος" Ἧ δὲ εἰσβολὴ τῆς Κιλικίας ἁμαξιτὸς ἦν ὁδὸς τΩΝΣ ἰσχυρὰ 
καὶ ἀμήχανος --- ἐκώλυεν. Ἄδαν. -- 7: 
χανον Ἀ.Β.(. (δεῖ. ἀμήχανος. 
δὲ Ν. 

ἔμειναν Β.Ὁ.. τη. τοῦ. ΕΚ. 1,.Ζ. 

μῶν Α.Β.6.Ὁ. 
06 εἴος. 8. 198. 

στράτευμα Α. 
συέννεσις--- φυλάττων ΒΒ... (δϊς συνέννεσις) Ὁ. εἵ χαϊ συνένεσις-- 

φυλάσσων Α. Οεϊ. συέννεσιν---Φυλάττοντα. 
ἤσθετο ὅτι τὸ μένωνος στράτευμα ἤδη ἐ ἐν 

κιλικίᾳ ἢ ἦν Α.Β.0.10. εὖ οπηῖββο ἤδη Ε. Ν, 
ἤδη ἐ ἐν κιλικίᾳ ἦν Μ. Οἱ. ΕΟ" τό τε μένωνος στράτευμα ὅτι ἐν κ. εἴη. 

ταμὼν 1.Κ.},.. Οδί. τάμων. 
22. δ᾽ οὖν Α.--. (σοί. δέ. 

ἐφύλαττον Α. Β. Ο. ". (ει. ἐφύλαττον οἱ κίλικες. 

ἀμαξητὸς Α. ἁμαξητὸς Β. 
τῷ στρατεύματι 

διὸ Β.0.1.Κ.1..2. (οι. δι ὅ 

ἤσθετο τὸ μένωνος στράτευμα ὅτι 
τα- 

Αὐταὶ ταμὼν----κύρου Ἰ)οπιθίσϊαβ 
ἐνέβη Α. οἱ κίλικες 

μέγα καὶ καλὸν, ἐπίρρυτον 
ΑΔ, Β.}. μέγα καὶ καλὸν καὶ ἐπίρρυτον Ἐ'.---Ἰ,.Ζ. μέγα καὶ ἐπίρρυτον Ἐ'. (Οὐεΐ, 
μέγα, καλὸν καὶ ἐπίρρυτον. 

οἰογϑηι, ᾿Υ μοσιι5 ϑοωϊαγίιηι, Ῥοτίο- 
Εἰοπαατέ, ααϊὰ νΟΧ]] απ, χαο 5. Ὀ]αΐο 
ἄπιοεβ ΟὙξθοοτιπι βαηΐ ΘΟΙΩΡΓΘΏΘΗΒΙ ἃ 
'᾿ΓΊΒΒΑΡΠΘΓΠΘ, αἸοδίτιν φοινικὶς ΠΙΟάΟΙΟ 
14, 26. Ηδβυοθῖτι5 νοσδ θα ]τιπὶ 51η6 1η- 
ἰεΓΡγθίδ Π0ῃ6 Ροβϑυϊ. 5ΟΗΝ. ὅππῃ 
χρωματιστὴς, 46 4ὸ 1ῃ ΨΔΓ. 50}]Ρύ., 
οοηξ. Ζοῃάγαθ [μ6χ. Ρ. 1818 1ῃΐορτο- 
ἴδῖ]ο βαφεύς. 

21. ἡ εἰσβολὴ) Ποάοτυβ 14; 20: 
Παρεγενήθη πρὸς τοὺς ὅρους τῆς Κιλι- 
κίας καὶ τὴν πρὸς ταῖς Κιλικίαις πύλαις 
εἰσβολήν. αὕτη δ᾽ ἐστὶ στενὴ καὶ πα- 
ράκρημνος, ἐπὶ σταδίους μὲν εἴκοσι (411: 
τετταράκοντα) παρατείνουσα" πλησίον 
δ᾽ αὐτῆς ἐστιν ἐξ ἀμφοτέρων καθ᾽ ὑπερ- 
βολὴν ὄ ὄρη μεγάλα καὶ , δυσπρόσιτα' ἀπὸ 
δὲ τῶν "ὀρῶν ἐξ ἑκατέρου μέρους τείχη 
κατατείνει μέχρι τῆς ὁδοῦ, καθ᾽ ἣν ἐνῳ- 
κοδόμηνται πύλαι. Αὐτίδπ. ΑΠΔ0. 2; 4; 
8 88 8. 20 οἱ, ΖΕΌΝ. ΡΥ. φὰξ οοη- 
τα ατοῦ. Ἠ!βῦ. γ0]. 9, Ρ. 27. 

ἀμήχανον ] [ἃ οϑἱ ἀμήχανον ἦν. (οηΐ. 

Δηποῦ. δα 5, 2, 26. 
Ταμῶν ἔχοντα] Ὅγτορ. 4.1 πὸ: οὺσ 

δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς πρὸς Ἑλλησπόντῳ 
συμβαλεῖν φασι Γαβαῖον ἔχοντα ἑξα- 
κισχιλίους μὲν ἱππέας. 1)6 δοσρηΐα 
Ὠυ] αΒΙΠΟΟῚ ΠΟΙΩΪΠΌΙη ῬΘΙΒΡΟΙΏΘΠΏΟ οἵ 
οχυίοῃο οοηβίαῦ εχ (ποσόθοβοο ὑδη. 
ΨΟ]. 1, Ρ. 26Ι, 27-24. 4], αὐ Ατοᾶ- 
α1ὰ5, Γοδίδλαν ΘΔ ῬΔΥΌΟΧΥΪΟΠΟΙ 8} 
ΠΟΠΠ1]115 ργοθαίμτη. 

22. ἐφύλαττον) Νοη ἔπτη, βθα 56π|- 
ΡῬΕΘΥ 60 ἴῃ ἰθ60 Ρ1Ὸ ἰθγα 8π8 ΟἸ]1ο65 
Θδχουραθαηί. 5ΟΗΝ. 

καλὸν) Πιοάοτιβ: Πεδίον τῶν κατὰ 
τὸν ᾿Ασίαν οὐδενὸς τῷ κάλλει λειπόμε- 
νον. ΖΕΌΝ. 

ἐπίρρυτον] Οὐ 8 3, 4: ““ΟἝτηρε- 
5115 δδάβδιῃ (ΟἸ}1εϊ8), αὰὰ νψουρὶῦ δὰ 
ΤΏΔΓΘ, Ρ]ΔΏΪ Θὰ 68. ΟΥΘΌΤΙΒ ΑἸΒ]η- 
σαθηθθι8 τἰν]8. Ῥυγϑιηὰβ εὐ Οὐ ππ8 
ἸΏΟΙΥΕ δηη65 ἢπαηΐ.᾽" [Ιάθιη Ἰοσὰβ 
ἀδβουιρθοποιη σϑαθδση 1ΠΠπιϑίγαὶ Χο- 
πορμοηΐ5. 5ΟΗΝ. 
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τον, καὶ δενδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπελων᾽" 
ἈΝ Χ ᾿ , Ν 

πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς 
ἈΝ Ν , 2 5» 9. ᾿ ΄ 5 εΥ̓ ἈΝ ε 

καὶ κριθὰς φέρει. ὀρος δ᾽ αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ ὑψη- 
Χ Ψ» ᾽ ψ' " ΄, Ἅ, Ν Ν 

23 λὸν πάντῃ εκ θαλαττὴῆς εἰς θάλατταν. καταβὰς δὲ διὰ [23] 
- -“- ζ΄ Μ, Ν , ’ὔ 

τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας 
“ ἥ Ν - ,ἷ ’, 

πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσὸν, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγά- 
“ 3 “ 

λην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Συεννέσιος βασί- 
λεια τοῦ Κιλίκων βασιλεως" δια μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ 

24 ποταμὸς Κυδνος ὁ ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. ταύτην τὴν [24] 
πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον 

σύμπλεων. Α.--Ε'. σύμπλεον Ζ. Οεἰ. ἔμπλεων. αὐτὸ] αὐτῶ Ὦ. πε- 
ριέχει] περιεῖχεν 1). εἴ Ργ. (ὐ.. αἱ νἹἀθίαγ, ἴῃ 400 ε εἴ ε τη. ἀπΐ. ἴῃ γταϑαρα, αξ πε- 
ριέσχεν ΒΔ θτ 1556 νἹαἀθδΐαγ. 
σὸν Α.Β.Ο.Ε. Οεΐ. ταρσούς. 
ἐνταῦθα ἦσαν] εἰς ἢν Α. εἰς ἣν Β.Ὁ. 
συννέσιος Ὠϊς οἴ 25 (Ὁ., ΠΟ 24, 26, 27. 

23. τέτταρας Α.Β.0.}). (Οεί. τέσσαρας. 
τῆς κιλ. πόλιν Ἀ.Β.0.Π.Ο. Οεῖ. πόλιν τῆς κιλ. 

εἰς ἦν Ο. 

ταρ- 

οἷς ἦν Μ24.0. οἷα ἦν Μτ. 
συνέσιος Ἦϊς Α. διὰ μέσου Β.Ο. 

1). διὰ---πόλεως οἴη. ἃ. (ὑεύ. διὰ μέσης. 

σύμπλεων ΗΊΡΡοογ. Ρ. 296, 35: 
ἽΛπαν τὸ μεταξὺ γῆς ἜΕ καὶ οὐρανοῦ 

πνεύματος σύμπλεόν ἐστι’ οὐ 'ΓΠθο- 
ΡῬὨγ]αςῦ. ὅιταοο. ΕρΙβῦ. 82 : Τὰ τῆς ποι- 
ἥσεως παίγνια πάσης σύμπλεα σοφίας 
καθέστηκε, αἰζυ]τηὰβ δα ΤΏ 65. σι θρἢ. 

μελίνην ] Ἠδγροογαῦο ν. μελίνη : Με- 
χὐτρι ῆρα ὐ᾽ ἀρσενικῶς λέγουσι. θηλυκῶς 
-- Ξενοφῶν ἀναβάσεως πρώτῳ (5: το), 
καὶ σίτου καὶ μελίνης. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ, 
πολὺν δὲ σήσαμον καὶ μέλινον. καὶ ἐν 
ἔκτῃ (6, 4, 6) καὶ ὄσπρια πάντα καὶ με- 
λίνη. Οοαεχ δῖ]. σίσαμον καὶ με- 
λίνην. Νίραᾷβδ ὀχϑῦββο ἀπαπϑτη ἴον- 
ΤΏ ΔΤη Πγ8 56. ΤῊ 1115 αἸβραΐαῦ ΟΠ ΠΘΙ 6 Γ᾽. 
[ηα. ΤΠΕοΟρΡγαβέ. Ρ. 446. ΒδΥροογ. 
ΓΔΙΉΘ ἢ ΠΟΘΙΟΙΒ 5α], αὖ 6, 6, 1, νἱο 46- 
σορίαπι βθαὰθαῦ ῬΗοίιβ οἱ ϑυϊάδδ: 
Ξενοφῶν δὲ ὁ αὐτὸς ἐν ἀναβάσει καὶ 
μέλινον καὶ μελίνους εἶπε. Μ΄. δαΐετη 
Δα 2, 4. 12. 

κέγχρον] ϑίχαθο 5, Ρ. 218 ἃ, ἀβθ 
(1411|ἃ ΟἸβαϊρῖπα : Ἔστι δὲ καὶ κεγχρο- 
φόρος διαφερόντως διὰ τὴν εὐυδρίαν. 
τοῦτο δὲ λιμοῦ μέγιστόν ἐστιν ἄκος" 
πρὸς ἅπαντας γὰρ καιροὺς ἀέρων ἀντέ- 

χει καὶ οὐδέποτ᾽ ἐπιλείπειν δύναται, κἂν 
τοῦ ἄλλου σίτου γένηται σπάνις. 

23. Ταρσοὺς] Ταρσὸν ϑἴταθο, Αὐτῖα- 
ΠῸΠ5 Δ]Π]61|6, ΡΠ] ΓΑΙ οοηΐτα στὰ Ηε- 
ΒΥ ΠΟ ΡὨΠοβίταίιβ 1. ΑΡΟ]]. 1, 7. 
6, 34 τηοποηίθ Η ἰοῃίπβομο. 50ῊΝ. 
ΡΙαγΑ]5 Παια ἀα016 ΔΙ δία, αὐϊα 
Ογάπιιβ ΔΙ. Π15 ΓΆΡ βτ ΠῚ ἴπ ατιαβ ραγίθβ 
αἸν!οθαΐ, εἴ ααϑὶ θχ ππὸ ἄπο ἔδοϊο- 

Ὀαΐῦ ορριάὰ. ΖΕΌΝ. Τρ] 1ο1β ἔουτηδα 
αδι15 σοΟΙΠραγαητι5 οαπῇ ᾿ΓΠΌΟΥαΙα6Ὸ 
[ογττηδγαμῃ Πλάταια εἰ Πλαταιαί. Θαδη- 
ααδπὶ ΟΥΘαΙ 1118 δῦ στ] σάγοπη Θχααὶ- 
ΒΙΠΠΟΥῚ [ΟΥ̓ ΠΊΔΤ ΒΙΡΡΟΒΌ]586. ΠΌΓΑΓΙΌΤΩ, 
ΧαΌΠῚ οὕϊδπη 8115 1 ΠΟΙΆ θ5 Πα]α5- 
τη06], υὐ Τράλλεις, ΔΗΓΠΟΌΪΟΓ 515 τι8115 
ῬΙΌ 4115 αυδ81η ΒΙΠΡΊΪΔΤΊΒ. 

μεγάλην καὶ εὐδαίμονα] Ἑδάεπι με- 
γίστη τῶν ἐν Κιλικίᾳ πόλεων αἰοϊξΓ 
Πιοάοτο : εὐανδρεῖν καὶ πλεῖστον δύνα- 
σθαι τὸν τῆς μητροπόλεως λόγον ἐπέ- 
χουσα ϑίγταΑθΟΠΙ : ἐϊκτιμένη ἸΟΗΥΒ1Ο 
Ρεγ. : ἐπισημοτάτη ϑίαρβαηο ΒΥΖ. εἔ 
οὐκ ἄσημος ἴλισϑο ἴῃ Αοΐ, Αροβί. 21, 
320. ΖΕΌΝ. 

ἐνταῦθα ἦσαν) [ηἴᾶ 1, 4, Το: Ἔν- 
ταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια. δε 
1. 2, 7: Ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἢ ἦν 
καὶ παράδεισος" 8: Ἔστι δὲ καὶ μεγά- 
λου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς. 
ὕπά8 πἷς φαοααθ νϑτατη νἹΘΥῚ ρΡοββὶξ 
ἦν, φυϊοαυ!α Ἰαῖθαῦ ἴῃ εἰς, ϑεὰ νἱάε- 
[1 εἰς ἦν ΠΪΠ1] 18] εἰσιν, οσὑτη ἦσαν 
Ρεγιηαξαίαπη ἴῃ ῦτο ὑῃῸ Ι, 2,1, εἴ 
ῬΓῸ 1110 Ροϑίτατη ΡΓΟΡίοΥ ὉΠΙΪΒΘΌΙΠῚ ἐν- 
ταῦθα. Οὗ ἦν οχ Μ. οἷς ἦν σοπ]δοογαΐ 
ΘΟΒΠΘΙ ΘΙ. 

διὰ μέσου) 1, 4. 4: Διὰ μέσου δὲ ῥεῖ 
τούτων ποταμός" οἱ «ἴα σοηίΐα! δά 
ΤῊ68. ϑίβρῃ. ν. Μέσος, Ρ. 824 Β. 
ΘΙ θον τ, 8, 8, ἦν μέσης ἡμέρας Α. 
ΡΙῸ μέσον. 

24. ἐξέλιπον --- εἰς χωρίον] Ηετοάο- 
[8 6, Ιοο, ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν ἐς τὰ 



25 

οὔ ται. 

27 

ἘΠ. 1: ΟΡ ΕΝ 1 

» Ν “φἂἀς-ς ἯΠ δᾺ Ἂ . εν - "ὕ᾽ ΟΣ δ 

ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὁρὴ πλὴν οἱ τὰ καπηλεία ἐχοντες᾽ ἐμειναν 
Χ ’ὔ “- ͵ 

δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν 
Ἴσσοϊς. 
πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο" ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ 
τῶν ὀρῶν τῶν εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρα- 
τεύματος ἀπώλοντο" οἱ μὲν ἐφασαν ἁρπάζοντάς͵ τι κατα- 
᾿κοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθέντας καὶ οὐ 
δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα 

“-: 53 φΦ ς Ν ΄“ 

πλανωμένους ἀπολέσθαι: ἦσαν δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖ- 
" 57 » Ν Φ6ἷ 

οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, 
Ψ Ν Ν 27 “ ω 5 Υ 

διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμε- 
Ν » χ Ἂν 3 ΕΗ»; ἡ - δε ἢ ον 3 δ 

νοι, καὶ τὰ βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Ἰζῦρος δ᾽ ἐπεὶ εἰσηλα- 
᾿ Ν "ἡ Χ ε 

σεν εἰς τὴν πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυ- 
5, ͵ “ 

τον ὃ δ᾽ οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς 
χείρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν ἡ 
γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ 

24. σολοῖς Β.Ο.Ὁ. 

ἡμέρας. 
ΤΘΟΘΏΪΙΟΤΣΊ. 
κατακοπῆναι Ἐ. οὐ] μὴ Ζ. 
Α.-- (δῖ. οἵη. οὖν. 
λασεν Α. 
τὸν] αὐτοῦ Μ. 

ἄκρα. ΖΕΝ. ΑἸϊὰ ν. δὰ ΤΏ 68. ϑίβρῃ. 
ν. ᾿Ἐκλείπω, Ρ. 474 Β. 

ἔμειναν] Οὐ ϑοΥϊαν ΟἿ ΠΔΠΟ ΟΥ̓ΔΠῚ 
ΤΠΔΙῚ ΠἸΤΏΔΥη ᾿ΠΟΟ]Θηΐο5. ΠΟ {πρου]ηΐ 
Τὰ [δοίτιπη δϑῦ γν6] ποῦ] οαιιβ8, 40 
οὔατα ἀπο] οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες 
ἀογὴ! τοϑυθγαηΐ, ν6] χαοα δ ἴοτ- 
[45815 δανϑηΐι ο]85515 ΟΥΥἹ ϑραγίδηο- 
τυπηαιιθ, 46 400 Ἰηἶἃ 6. 4, 1, ΓΕΠΟη- 
ΟἾΔ] ογϑηΐ, ΟΠ πηρίι δαοιηΐο. 
ΖΕΌΝ. 

Ἰσσοῖς) ὅ:1Ἃο Ἰηἴτα 1, 4,1, (ὐ. ἰἀτηθῃ 
δα Ἰσσὸν Δ]]παἀφηΐθ, πὖ σοίου! ΟἸΏΠΘΒ 
νοοσδηῦ. 

25. ὀρῶν] ᾿Ορέων, ηποα εβί 8. 21 
τα] ΠἸΙΒαιΘ. 81118. 1ΟΟῚ8 ΧΘποΟΡ ΟΠ, οἱ 
{ρα ϑ1α 88: ᾿Ανθέων, τὴν γενικὴν 
ὁμοίως τοῖς Ἴωσιν οἱ ᾿Αττικοί --- οὕτως 
δὲ καὶ βελέων καὶ ὀρέων καὶ ἕτερα πλεί- 
ονα Ξενοφῶν διαιρεῖ. ΖΕ ΌΝ,. Οὐοηΐ. 
ὙΠῚ βου ον ..».18; ΟΥγτ..2:;.2:1, οἱ απὸ 
Ὧ6 αὐτίαβαιθ ον πηθο ρα ΑὉ]0Ὸ5 πι88 
αἸἰχίπιιβ. δα 65. ΒίθρΡἢ. ν. Ὄρος. 

τῶν εἰς τὸ πεδίον] ἘΠῚ ΠΝ 69 Ὁ 
ἐπὶ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ, Ἤϊ 
Βοίβίαυι5 Αοί. Εγαᾶ. 8. 1740, Ρ. 417; 

καὶ ἰσσοῖς Ἡ.Τ,. 
ἔφασαν] ἔφθασαν ργ. (ὐ., 584 εΥᾶ50 θ, αυοά ἀο]θύμπη οἰίδτη ἴῃ Β. τη. 
ὕπᾶς Ἰπι6 Πρ ΊταΣ αυοα εχ Α. ΔΒοΥ αν ἡ ἡμέραις εὔτασαν. 

πλανωμένοις Β.1.Κ.7,. 
26. ἐπεὶ ἧκον Α.Β.(.}. Ομ. ἐπειδὴ ἧκον. 

τὸν δΔαἀπηΐ Δηΐθ συέννεσιν Α.Β.Ο.Ώ. 

25. ἡμέραις Α.Β.. ὍὉι. 

τι καὶ 
δ᾽ οὖν νε] δὲ οὖν 

εἰσέ- 
αὐ- ἠθέλησε Ζ. Ργ. 

τῇ. 886 δα τηοῃΐθβ τϑίοσίαν αποᾶ δὰ 
ἰγαηϑιύαση ρου ποῦ. 

ἑκατὸν] Ῥεχτητϊύαπίαν ὮΙ οαπὶ ἀπο- 
05 λόχοις, 4αὰ1 ἀριια αἴνεοῦβοβ ρορυ- 
105 οὖ αἸνθυβὶβ ὑθπροΥθτι5. αἸν σϑὶ {π- 
οὐαηΐ. [ἢ ΟΥ̓ΤῚ ΤηΔ]ΟΥ]Β 4] θη ΘΧοῚ- 
αὰ λόχος εἴας τη Πξτη απδίιοΥ οἱ 
ν]ρτηΐ], Ουὐτορ. 6, 3, 21: δἃριια ὅϑρδτγ- 
[Δ Π08 νϑῦῸ σθηὔατῃ: νἱα. Χϑῆορῃ. 46 
ἯδδΡ. 1ιᾶςδ. Τα. 4. 6 ΒΟ [8 5; 4. 2 
ΖΕΌΝ. ὅ'6α 4. 8, 15. σχεδὸν εἰς τοὺς 
ἡ ’ 

εΚατον. 

26. Συέννεσιν] [)6 ΞΥΘΏΠΘΒΙ Δ]}106 0 
Βιοάοτιβ 14, 20: Μεταπεμπομένου δὲ 
αὐτὸν Κύρου καὶ τὰ πιστὰ δόντος, ἐπο- 
ρεύθη πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ 
πολέμου πυθόμενος, ὡμολόγησε συμμα- 
χήσειν ἐπὶ τὸν ᾿Αρταξέρξην, καὶ τὸν 
ἕνα τῶν υἱῶν τῷ Κύρῳ συνεξαπέστειλε, 
δοὺς αὐτῷ τῶν Κιλίκων τοὺς ἱκανοὺς 
στρατευσομένους. πανοῦργος γὰρ ὼν 

τὴν φύσιν καὶ πρὸς τὸ τῆς τύχης ἄδη- 
λον ἀρτισάμενος, τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν 
ἐξέπεμψε πρὸς τὸν βασιλέα λάθρᾳ, δη- 
λώσοντα καὶ τὰς δυνάμεις ἐπ᾽ ἐκεῖνον 
ἀθροισθείσας εἰ οεἰ. ΞΟΗΝ. 

9 

᾿Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου [2] 

τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺς [26] 

[27] 
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συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ χρή- 
ματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιὰν, Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ 
νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσοχάλινον καὶ 

Χ ΄-“ » “- 

στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ 
στολὴν Περσικὴν, καὶ τὴν χώραν μηκέτι ἀφαρπάζεσθαι: 
τὰ δὲ ἡ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπο- 
λαμβάνειν. 

ΚΕΦ. Τ΄. 
᾽ “ 37 ε “- ἂχ Ἁ ε ΄ " - 

Ἐνταῦθα ἐμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν 
- ἈΝ “ 32 ,7ὔ “ ’, « 7 

οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἐφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω᾽ ὑπώ- 
Ν », “Ἂς ’, “Ψ' “ Ἁ » -ἱ 

πτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι: μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ 
, Ε ΄σ 7 ἣ ε - 

τούτῳ ἐφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρα- 
᾽ 3 ,ὔ ς37 ᾿ “ ΟῚ » , 37) .Ἷ Ἁ ΄ 

τιώτας ἐβιάζετο ἰέναι οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑπο- 
, ΒΤ ὧν “ 5 ἂ»ν “.0.) ΄ Ν ΄ 

ζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἤρξατο προϊέναι. Κλέαρχος δὲ τότε [2] 
οὖ Χ ,ὔ Χ ἴω » 

μὲν μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ 
327 σ ᾽ ’ὔ 7, 

ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν 
΄- ε - ΄ ΄σ κε ’ὔ Χ 

τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν 
Ἷ . « - ’ὔ ’ τ 

χρόνον ἑστώς- οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων. εἶτα 

27. ἔδωκε κύρῳ Α.Β.0.Ὁ. Οεί. κύρῳ ἔδωκε. ββασιλεῖ Ἀ.--Ε, Οεΐ. βασι- 
λεῦσι. στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ στολὴν ΟΥ155158 τηθ 6115 Π).Ε.. Ε'.--- ,. ἵππον καὶ 
στολὴν καὶ στρεπτὸν οἴϊδτη ᾿οΙηθίτσιβ [96 Εεἷἶοο. 5. 1230. ψέλια Β.0.Β. 
ει. ψέλλια. ἀφαρπάζεσθαι Β.Ο.Π).Ἑ. ἐφαρπάζεσθαι ἃ. Οεῖ. οατπὰ  6- 
τηθίτιο ἁρπάζεσθαι. 1. ἔμεινεν ὁ Β.Ο. ἔμεινεν ἃ. (Ὑεΐ. ἔμεινε. ὑπό- 
πτευον ΡΥ. Ὁ. πρῶτος] πρῶτον Ὦ. αὑτοῦ ] αὐτοῦ Ὁ. αὐτόν ἔβαλ- 
λον Α. ΒΌΡΓα ψϑΊΒΌΓη τε (Ὁ. τη. δῃηΐ. ἄρξαιντο 1). ἘΠ τη Ὁ. α αἰΐεγαχη δβέ ἴῃ 
ΓΑΒΌΓΤΆ {ὙΠ ΤῊ ΠΕΓΘΡΑΤΊΛΠΩ, ἂς φαϊθὺβ ϑαρεγεϑί ᾿ϊηθᾶ: ἤρξ---το. Ἔν μὲν οἵη. 
Η.Τ. ἐξέφυγεν μὴ Α. ἐξέφυγε μὴ κ. Ο. ργ.: τὸ 818 τῇ. ἰηβουῖο, ἢ. ἐξέφυγε 
τὸ μὴ κ. Β. ἐξέφυγε τοῦ κ. Ἐ. (εἰ. ἐξέφυγε τοῦ μὴ κ. βιάσεσθαι Ζ. τῶν 

εἶτα δὲ Α.Β.0.}). (ει. εἶτα. αὐτοῦ στρ. καὶ πρῶτον μὲν ἐθαύμαζον Β. 

27. δῶρα---ψέλια] Κ΄. Ογτορ. 8. 2,8; 
Ἰηΐτα τ, 8,29. ΖΕΌΝ. 

ἃ νομίζεται βορὴ βασιλεῖ τίμια) δὶς 
Αὐτίδῃ. ΑΠ80. 1, 5. 6 

ἀκινάκην χρυσοῦν) Ἠετοθοί. 8, 120, 
πδυξρν Ν Ἐ τλοο, φΕινΒ; οοπξετέ 
Βοβοκῃ. (ἕοοη. Αἴῃρη. νο]. 2, Ρ. τόϑ 
εα. 410. 

καὶ ---- μηκέτι ̓ ἀφαρπάζεσθαι) Χρῃ. 
Ογτορ. 4, 5»1 ἘΝ δὲ μὴ πέμπετε 
μηδὲ πιεῖν. ΗὔΤΟ 

1 ἰέναι τοῦ ἐσ ον Αὐτίδη. ΑΠ80. 
2, 6; 7:.. ἔγνω μηκέτι ᾿Αλέξανδρον ἐθέ- 
λειν προϊέναι τοῦ πρόσω" 5. 28, 2, αὐτὸς 
μὲν ἰέναι ἔφη τοῦ πρόσω" 6, ἢ. τ, ἤει 
τοῦ πρόσω" 5», 24, 12, διώκειν τοῦ 
πρόσω" 25, ὕ, ἄγειν τοῦ πρόσω. γε- 
ἢδί, 17, 3, ἵεται τοῦ πρόσω. ϑοᾶ 

ΑπΔὉ. ἢ. 20, 12, τὸ πρόσω οὐκέτι πε- 
ραιωθῆναι ἐτόλμησε" 14; τὸ πρόσω ἐλ- 
θεῖν 5. 2... Ἃ0 προκεχωρηκότα ἐς τὸ 
πρόσω. Ηετγοοί. 1, Τοῦ : ̓Αποτρέπει 
τὸ προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι. Οοπῇ. 
Ἰηἶτ. 5. 4. 38.ο. ΒΟῊΝ, Οὐαυβαβ οὺγ 
δῆς τ] ΠΠ]ᾶτὰ ἀείτεοίανοσιπξ Πιοαο- 
ΓΒ 14, 20 Ροῃϊξ ραγξχῃ ἴῃ ἴσα, αυοαᾶ 
ἃ ἀποῖθαβ ἀθοθρε [αϊββοθῦ, ραν τη ἴῃ 
τηθῦτι Οὐ νἱδ Ἰοηριπαϊποιη οὐ αἰἢ- 
οὐυϊταΐοτη, ΟὉ σϑηΐϊαπι ΠΟΒΕΠΠη, ΡΟΣ 
απᾶ5 Ἰΐου αοϊθπάπτη δββαῖ, πγυϊεξα- 
αἴπαϑηη, ΟὉ ᾿ἱησοηΐθβ ΓΕΡῚΒ. ΘΟΡΙΔ8, 4υ]- 
Ῥαβουτη αἰποαπάππι ἑοτεῖ. ΖΈΟΝ. 

ἔβαλλον τοῖς λίθοις. ὅϑῖς 5, 7» 21, 
βάλλε, βάλλε, εἴ δηΐδα ΡΙεπα τοῖς λί- 
θοις βάλλειν. ΖΕΌΝ. 
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3 δὲ ἔλεξε τοιάδε. ᾿Ανδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅ ὅτι [4] 
χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος 
Κῦρος ἐγένετο καί με “φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε 
ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς: οὺς ἐγὼ λα- 

᾽ 3, » 3 Ἁ 7 

βὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ ἀλλ᾽ οὐδὲ καθηδυπά- 
» ΕΣ 3 ε “- » ’ ᾿ “ Ν Ν 

4Θησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς [4] 
Χ - 3 ,ὔ ΄ς κι δ᾽ τΝἢ -“΄᾿ ε ,ὔ 3 

τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐτιμω- 
΄- Ι] “ Ἁ ἤ 

ρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων 
βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας “Ἑλληνας τὴν 

“ 3 Ν Ν “- ἄς ὧν Άς ε “ 3 » 

γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, 
“ 3) 7 3 , ἜΝ 3 »" 3 5») ε,5 

ἵνα εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην αὑτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ 
᾽ , 5 Ν ἥν. Ε ω » 7 7 3 ’ὔ 

δέκείνου. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη [57 
δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ ἢ πρὸς 
ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια 
ποιήσω οὐκ οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν 
ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ 

᾽ Ἂς 

“Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς “Ἔλ- 
ἣν σι ἊΝ ,ὔ ς ,ὔ 5 3 » ς “ 

ὅ ληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς [6] 
» Ν » » ’ ΑΛ Ψ ἈΡΡῈ ἐΝν Χ δὰ κα “ 

ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι οὐδὲ ἕπεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἐψο- 
μαι καὶ ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. “νομίζω, γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἰ- 
ναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν 

8. ξένος κῦρος Β.Ο.Ὁ. εἴ. κῦρος ξένος. ξείνος Α. ἀλλ᾽ οὐδὲ] ἀλλ᾽ 
μῆναν ψΘΥΒ τη. το. (. οἵη. Ὁ. ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς---πρὸς τοὺς θρᾷκας σ. ἴῃ 
ΤΩΔΓΡ᾽. πῇ. Δηΐ. 4. πρῶτα Ὁ). ἐπὶ θρᾷκας Β.Ο. ἐπὶ τοὺς θρᾷκας 
Μ.Ο. ἐς τὴν Θράκην Ἐ. ὑμᾶς] ἡμᾶς Α.Β. ΕΒ ὑμεῖς] ἡμᾶς Α. δή 
μοι. Α.Β.0.}.Η.---. Οεί. δέ μοι. τῇ ] καὶ Β. δέοι Ὁ. πείσομαι] 
ποιήσομαι Α. 6. οὐ θέλετε Α.Β.(.1)ὴ. Οεί. οὐκ ἐθέλετε. πείθεσθαι 
οὐδὲ ἕπεσθαι) πείθεσθαι Α.Ο. (ἰς ἰαπηθη 8]1ἃ τὴ. ἴῃ πλϑῦρ. ἔθυθ δνδῃ]ᾶο οὐδὲ 
ἕπεσθαι ΒΌΡΡΙΘΩ8, ροβὶία ΒΆΡΕΙ πείθεσθαι ||. α, ΒΌΡΘΓ ἕπεσθαι Ἰ){{. β, ΞΌΡ6Υ 
ἐγὼ 1100. γ, Ἰπίεγ πείθεσθαι, ἐγὼ βδ'σπο χ ) Π.Ε. ἕπεσθαι οὐδὲ πείθεσθε Β. 
δέοι Ὁ). καὶ πατρίδα Α.Β.(.Ὁ. Οδεί. πατρίδα. 

8. στρατιῶται) Αα σοππ8 ΟΥΑΙΠΟΠΙη 1, 10, Ρ. 17» 5». ἔιβεῦ. Η. ἘΕ. 1, 4, 
ἐσχηματισμένων γοΐογί δὴ ΟἸΘΑΓΟΠΣ Ρ. 4 ΗΒ. 
ΟΥ̓ΔΙΟΠΘΠῚ δαοσίον ΑΥΤΒ 510 ΠΟΙΠΊΪΠΘ 4. πρὸς τοὺς Θρᾷκας} [πἴτα 2, ύ, 
ΠΙΟΉΥΒΙ Ηδ]ιο. οαϊίθ Ὁ. 202. βα. 25. ΖΕΌΝ. 
ΒΔΙΒΚΙ : Ὃ δὲ Κλέαρχος ἐν τοῖς στρα- ΕἸ: εἶναι] ΟἸλΠἾΠΟ ΤΘΡΟΠΘΠ χη ν]- 
τιώταις δημηγορεῖ, ὑπισχνούμενος μὲν ἀοίαν ἰέναι. ΡΟΒΒΟΝ, δ5ι1Ἂ ναγϊαίαν 
ἕψεσθαι. τοῖς στρατιώταις πανταχόσε, 45.35.26: 6,:5. 16. 
ἐν δὲ τῷ λόγῳ κατασκευάζων τὸ ἀναγ- ὧν ἀυάθευϑαδι οὐδὲ ἕπεσθαι) Οομ- 
καῖον εἶναι μένειν, μιμούμενος τὸν τηρδηΐ. 2, 2, 11: Ἢ παρεσκεύασαι μη- 
Ὁμήρου Φοίνικα (11. 1, 433). 5ΟΗΝ, δδενὶ Γ ΔΎΘΗΝ πειρᾶσθαι ἀρέσκειν μηδ᾽ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ] Θαδρθοίυχη ἀλλὰ, φᾳρα ἕπεσθαι μηδὲ πείθεσθαι ; τι] 8111 Ογη!ῦ- 
δηΐθ οὐδὲ 515 Ῥοπιιηΐ τϑοθηϊίοσθβ, αὖ ἰαπί μηδ᾽ ἕπεσθαι. ΜιιΒοΉ 8 δΟΡΘὶ 
[οὰβ 23, 15, 80 Ηυϊομίηβομο οἰΐϊα- ΕἸ. νο]. 2, Ρ. 121 (ὐαἰϑί. : Εἰ ὃ οὖν μὴ 
ἴι5, οὐ 8}1}1, νοῦ Χϑηόρθοῦ ἔριιθβ. πείθοιτο λόγω μηδὲ ἕποιτο. 

οι 
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Ἁ “Δ 5 ἘΠ ’ὔ “ ΩΣ 3 ε “ ὃ νἝἵ Ἂ 

μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὠ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὧν 
» ΕΝ - ἈΝ 3 .Ἱ ἂν ϑν ΒᾺ 7 Ψ ΄“- Μ"» ἃ 

οὐκ ἂν ἱκανὸς οἰμαι εἰναι οὔτ ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ ἂν 
΄ι κὺ ’ [ “᾿ ΄-᾿ 

εχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς 
7 οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ στρατιῶται [7] 
οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες, ὅτι οὐ 

, ᾿ ΄ , ΜΑῚ, : ᾿ ᾿ ἐμὰ 
φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι, ἐπηνεσαν᾽ παρὰ δὲ ἵΞεν- 

7 Ν ΄ , δ 7ὔ ΄ Δ Ψ 

νίου καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα 
Ν Ά ’ » ’ Ἀ 7, 

καὶ τὰ σκευοῴορα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχφ. 
8 Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο [8] 

Χ ΄ Ν ,, 4, Χ “ 

τὸν Κλέαρχον: ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ τῶν 
“- ͵7ὕ 5» π΄’ ἢ Ὑ΄ Ξπ ε 

στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἀγγελον ἔλεγε θαρρεῖν ὡς κα- 
7 ,7ὔ Ν ,ὔ ,, 3. («αὶ 

ταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον: μεταπέμπεσθαι δ᾽ ἐκέ- 
» ΄ ϑ ὟΝ 3 ,΄ 5»5}75 ἈΝ Ἁ “- 

ο λευεν αὐτόν᾽ αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι. μετὰ δὲ ταῦτα συνα- [9] 
Ἁ ’ » ΄- ’ὔ ἈΝ Χ ͵ ᾿ 

γαγὼν τοὺς θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας 
΄σ ΄ Ν ἂ 2, 4 5 

αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε, τοιάδε. Αν- 
δρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου. δῆλον ὅ ὅτι οὕτως ἔχει 
πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον. οὔτε γὰρ ἡμεῖς 
ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε 

τοἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει [10] 

μὲν ἂν οἵη. Ἐ᾿. οἶμαι κἀ ἀπηΐ. Α.--Ὁἢ ὅπου ἂν Α.--Ε. (εἴ. ὅπου ἐάν. 
ἔρημος ὼν Α.--Εἰ. (ει. ἐρημωθείς. ἂν οτη. Ε΄. οἶμαι εἶναι Α.--Εὶἰ Ὁί. εἶναι 
οἶμαι. ἀλεξήσασθαι] ἀλέξασθαι (Ο5ἴΔ1}1ο. ὅποι Α. ὅπου Ὦ. καὶ ΟΤΏ. 
ΝΗ Ζ. 7. ὅτι φαίη Ἀ.. (χαὶ σοτηπηᾶ Ἰπίογρο) Β.0.}. ξεννίου ΟΣ 
ξενία Ζ. οσοττοοίι. ξενίωνα Μ. Ο. εἰ. ξενίου. ἐπὶ κλεάρχῳ Ἡ. παρὰ 8. ν. 
ὉΒΟΤΙΡίο. 8. τούτοις] τούτων Ἐ.--Ἰ,. καταστησόμενον τοῦτον Δ. 9. τούς 
θ᾽ ἑαυτοῦ Β.(.}). τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ Α.Ε. (ὑεῖ. τοὺς αὐτοῦ. τῶν ἄλλων] τὸν 
ἄλλον Η.1,.. ἄλλων Ὁ. οι. Α. τὸν βουλόμενον) τῶν βουλομένων. Ο. ρσυ. 
βουλομένων Ὁ). ὑμέτερα---ὑμεῖς Ἐ. ἐκείνου ἔτι Α.Β... Οει. ἔτι ἐκείνου. 
ἔτι ἡμῖν .«Β.Ο..Ε.1.Κ.1,.Ζ. Οει. ἡμῖν ἔτι. 

οἵ 5616] ἀλεξήσειε Ὠαρεΐ. ξ ΘΕ ΠΟῚ ἀλεξήσασθαι] (ὐαβί4]|1ο ἀλέξασθαι 
ἀυθιΐανὶ ἔοστηαπη ΕΗ πο Ἰοδπη, 18 ΠῚ δα, 486 ἔογτηδ οϑὲ ΟΥτορ. 1, 5: 12. 

δῖος ἰηῆα 7, 7, 3, ἀλεξησόμεθα ἸΡΥῚ 
τηπΐδηΐ ἴῃ ἀλεξόμεθα. Ἴ, 3, 44. ὅπως 
π--ἀλέξησθε. 3, 4, 33: 5, 5» 21 ἀλέ- 
ξασθαι. Ἰπῖτα 1, 9, 11, ἔστε νικῴη 
καὶ τοὺς---κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. 
ῬΒαον 465 5, 77, ἀλεξέμεναι ἴ,46ο- 
Πϊσαμη ααὖ ρτὸ ἀλέξεσθαι. ῬΙπάδτιιβ 
ΟἸγΠΡ. 13, 12, ἀλεξεῖν ὕβριν αἰχὶῦ 
ῬΙῸ ΓΕΡΙΙΠΊΘΙΘ ΒΌΡΘΓΌΙΆΤη, ἘΠῚ ἰαΠ θη 
Ῥααϊὰβ ϑέθρμδητιιβ τϑοϊαβ ἀλέξειν ἀ6- 
αἸῖ. Α ἔοτιηα ἀλεξέω ἠεοτϊναία ἀλεξη- 
τὴρ εἴ ἀλεξητήριον Παθεΐ 'ρ86. Χϑῃο- 
ῬΒΟΗ ; ἀλεξήσουσαν, ἀλεξούμενος, βοη- 
θούμενος εἰ ἀλέξησις ἀαί Ηβγο βία. 
Ἡοιπογιιβ ἀλεξέμεναι, ἀλέξασθαι, ἀλε- 
ξώμεσθα [τεηπδηΐαΐ, 56π|6] ἀλεξήσεις 

οὐὔϊαπι τϑ]αιι15 Ἰοοῖβ ἐγεααθηΐαν Χο- 
ΠΟΡΒΟΙ, τοϑ τα. ΟΗΝ. 

ὡς ἐμοῦ ἰόντος (ἀαῃ!αν] ἀβατῃ ροβέὲ 
ῬδγΠ συ ]ατὴ ὡς 1ΠΠπβίγαγταηΐ νἱΠἹ ἀοοίὶ 
εχ ὕὐγτορ. 1. 6, αἴ ; 8.4.5 2, 5 πὶ 
Ααάο Ἰοσιμη Ρ]δΐοηϊβ Βδεὶρ. το, Ρ. 
ότ4 Α: Λέγοις ἂν, ἔφη. ὡς οὐ πολλὰ, 
ἀλλὰ ἥδιον ἀκούοντι, Ὁ] σοαθχ τερὶαβ 
ἀκούοντες, ατιοά ἴῃ ἀκούοντος τηπΐδη- 
ἄππι οεπβθο. 5ΟΗΝ,. 

8. τούτοις ἀπορῶν] 1,5.14. ἀποροῦν- 
τες τῷ πράγματι. ᾿Τμυδγαϊάοο 5» 40, 
ἀποροῦντες οὖν ταῦτα οἱ ̓Αργεῖοι. Ηε- 
τοάοίπιβ 4. 9, ἀπορέοντι τὴν ἐξαγω- 
γήν. ΒΟῊΝ 



ΒΗ ΕΟ ΘΆΡΕ ΤῊΣ 9] 

ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα" ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ 
ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύν- 
οιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτὸν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς 
μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆ- 

τι σθαι. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ [11] 
ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποι- 
εἶν ἐκ τούτων. καὶ ἔως τε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι 
δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μένωμεν, εἴ τε ἤδη δοκεῖ 
ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν καὶ ὅπως τὰ ἐπιτή- 
δεια ἕξομεν" ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώ- 

τατοῦ ὄφελος οὐδέν. ὁ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος φίλος ᾧ [12] 
ν φίλος ἡ; χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ἢ» ἔχει 
δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες 
ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα" καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω 
δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι. ὥστε ὧρα λέγειν ὅ τι τις 

13 γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. ἐκ δὲ [13] 
τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξζξοντες ἃ 
ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύν- 
τες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν 

τ4 καὶ ἀπιέναι. εἷς δὲ δὴ εἶπε, προσποιούμενος σπεύδειν ὡς [τ4] 
τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν Ελλάδα, στρατηγοὺς μὲν 
ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος 
ἀπάγειν: τὰ δ᾽ ἐπιτήδε ἀγοράζεσθαι: ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν ἐν 
τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι: καὶ συσκευάζεσθαι: ἐλθόντας. 

ἔπειτα Α.Β. 
μένομεν--- 

ἀσφ. " 

1ο. τὸ μὲν] ὅτι τὸ μὲν Β.Η.1,.7.Ζ. ἐψευσμένος αὐτῷ Ἰὰ. 
σ.}. Οει. ἔπειτα δέ. ἘΤ' ἕως τε] ἔως γε Α.---Ε, (ὐθῦ, εἴτε. 
ἀσφ. οἵη. Α. ὅπως ἀσφ. μένωμεν (Ὁ. ἴῃ ΤΆΤ’. Τῇ. δηΐ., ΟΥΠ. .. 
ὡς ἀσφ. Ἐ.---Τ, εἴτε ἤδη δοκεῖ] εἴτε δοκεῖ ἤδη ΑΙ, εἴτε δὲ δὴ δοκεῖ Καὶ 
5018, Ἡ. 1.07: ὅπως ὡς ἀσφ. Ἐ-.---Ἰ,.1.Ζ,. οἵα. Α. ἄπιμεν Α---Ἰῦ, (Οθύ. 
ἀπίωμεν. 12. ὁ δ᾽] οὐδ᾽ Ο. πολλῶν Ἐ.. φίλος ρτῖαβ οτῃ. ἀ., ΒαΡΓΑ 
ν. τῇ. 8ῃϊ. Ο. ἔχει δὲ δύναμιν Α.Β.0.10. Οεῦ. ἔτι δὲ δύναμιν ἔχει. καὶ 
ναυτικὴν καὶ ἱππικὴν Α.}). οὖ 4] 684. π|. α ῬΡΟηΪΐ ΒΈΡΕΓ ἱππικὴν οἱ β ΒΌΡΕΥ ναυ- 
τικὴν σ. μοι τοι ἃ. καθῆσθαι Α .---Ἐς. (ὑεῖ. καθέζεσθαι.  ὙΡῊ Δ, 
γινώσκει Ἐ. 21. δὲ οτη. ΚΒ, ἐγίνωσκον Β. εἴη] εἶ ἦ 1,.1. ἡ 
απο ἀπορία αἀάπηΐ Α.Β.0.}. πὶ ΟΠΊ. ᾿ 14. ἐπιτήδει (ὐ. (οἱ. ἘΠ ἣν 
ἐλθόντα Α.Β.1). εὖ αὰὶϊ σ 8αα!ϊῦ τη. απί. Ὁ. 

14. ἑλέσθαι] [πί6]Πρ6 εἶπε Ὠἰς οἱ ἴῃ 13. ἐγκέλευστοι] ΟἸατη ΠΟΠΊΡΟΒΙΙΙ 
βϑαπθηθῦιιβ. ΟΥ̓ΔΙΙΟ 'ρ88 ϑϑῦ ᾿ΠΌΠΪ68, εὖ Ἰηβίσιιοι! ᾿πἰογργθίαϊαν ΟΥ̓ ΘΙ ΒΚ1Π18, 

αὖ ΟΥγορ. 5» 5. 20: Οἱ μὲν αὐτοὶ καθ᾽ 
ἑαυτοὺς, οἱ δὲ πλεῖστοι ὑπὸ Κύρου ἐγ- 
κέλευστοι. 5ΟΗΝ. 
ἡ ἀπορία] (ἔσοη. 8, το, ὥστε μὴ 

ἀπορεῖν χρῆσθαι, ἸΔΌΟΥΔΙΘ ἴῃ τιϑ1 ν6] 
ἀθ υδὰ. ΞΟΗΝ. 

οὐ οΟΥ̓ΔΙΟΥ ἃρὶΐ ΟἸΘαΡ ἢ] ̓ ρβιὰβ ρϑγίββ. 
5ΟΗΝ. 
ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἣν ἐν τῷ β.] Τηΐτὰ 5, 6. 
ἐλθόντας] 6, 6, 6: Τῷ: Κλεάνδρῳ 

λέγει ἐλθὼν ὅτι κ.τ.λ. 



99 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΒῚ 

δὲ Κῦρον αἰτεῖν. πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν᾽ ἐὰν δὲ μὴ διδῷ 
ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον, ὅ ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας 
ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν τα- 
χίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως 

Ἁ ΄, 7 “-“ 7, ε ͵ ΄ 
μη φθάσωσι μὴτε Κῦρος μητε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, 
ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὗ- 

΄ 3 ἈἉ - δὰ 

τος μὲν τοιαῦτα εἶπε' μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε 
'5 τοσοῦτον. Ὥς μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτη ν τὴν στρα- 

τηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω" πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δὲ ἃ ἐμοὶ 
τοῦτο οὐ ποιητέον" ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι 
ἡ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα δῆτε ὅ ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι 

Υ͂ ᾿ Ἂν ’ » , Ν “- 5, 

τό ὡς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. μετὰ τοῦτον ἄλλος [16] 

ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν 
κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, 

[15] 

ὡς ρΡοβί ὅστις οἴῃ. ἃ.Β.0.}. ἀπάξει] ἀποίσει ἃ .---Ἐ μηδὲ] μὴ Ἀ. 
δὲ καὶ] δὲ ΕΟ. προσκαταλ. Ἐ.Η. φθάσωσι) βλάψωσι Ἐ.---. κῦρος 
Α.Β.0.}. Ομ ί. ὁ κῦρος ἀνηρπακότες Α.--, (ὑεῖ. ἡρπακότες. μὲν Α. 
Β.Ο. μὲν οὖν Ὦ. ὩΣ μὲν δή. 15. στρατηγήσοντα ἐμὲ οτη. Κ. ὑμῶν] 
ὑμῶν ἐμὲ Ὁ. ἃ] ἢ Ὁ. Ας Ὁ. κἴΐογῖβ 46 ρζγ. ΒΌΡΘΓΒΠΕθῈΒ ἐνορῶς. μὸ. 
(υ]τππα ξαϊ ν) ἐδ ας αἱ ναοί, ΤΏ. ἴῃ ΥΑΒΌΤΆ ΒΌΡΘΓΒΟΙΙΟΙΣ δὲ ἃ ἃ, Ρδ.}1Ὸ γ6 66 η- 
ΠοΥἹ ἐς Θυϊά ῬΥ. ΒΑΡ αοΥΙς ̓ ΓῸ δι᾿ ἃ ἐ ἀϊσποβοὶ πθαυῖῦ. τοῦτο τούτων Α. 
ὡς δὲ] ὡς δὲ γὰρ Β. ὡς δ᾽ ἐν Ὁ. ὡς καὶ Α. ὃν ἐὰν Β.Ο. 

μάλιστα---ἄλλος οτι. Α. 
τό. μετὰ τοῦτον Α.Β.0.}. Οεί. 

ἕλησθαι Α.Ο..1. 
ὥς τις] ὅστις Β.0.7. 
μετὰ δὲ τοῦτον. 

δὲ ὡς εὔηθες εἴη Β.0.}. 
εὔηθες εἴη. 

διὰ φιλίας] Η. αγ. 3, 2,9: Διὰ φι- 
λίας τῆς Θρᾷκης πορευθεὶς καὶ ξενισθεὶς 
ὑπὸ Σεύθου. 

ἀπάξει] Οὐτη ἀποίσει, φιοα εοἴαπὶ 
ΡῬΓοθθηβ τϑίθ!] ἀπάγειν, σοΠΐεΓθη- 
ἀπ| μεταφέρειν ἴῃ ἔγταστη. ΡΒ. Χεηο- 
Ρῃοηΐβ. ὧἀθ πὸ αἰχὶ ἰὴ Ααᾶ. δᾶ 
ϑίοΡῃ. ΤΠ68. ν. Μεταφέρω. εἴ δρπᾶ 
Πιοάογιμα (οὐ 4, 2, περιάγεσθαι 
στρατόπεδον ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, Επι- 
ΒΘΌΠΙΒ ΡΊΘΘΡ. 2, Ρ. 532 Δ, ἰη περιφέ- 
ρειν πηαζανἹ,) Εχο. Ἠσβοβεὶ. Ρ. 495. 
98: Τοὺς λαοὺς τῆς Τέλας εἰς τὴν Φιν- 
τιάδα μετήνεγκε. 

Ι5. ὃν] ᾧ αὶ νοϊυἱϊζ Α. βαηάθτῃ 
πηοηδβίγαϊ ναγθίαϊοπι 486 τϑαϊί 8. τύ, 
17: 8. 4: 39: 

τό. τὰ πλοῖα] 6 ψυῖθιι ἱπΐγα 4, 5: 
Ταύτης οὖν ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος 
τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας 
ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν. 

πείσομαι) γρ. πείθομαι ΠΠΔΓΡῸ Ζ. 
καὶ ἄλλος] ἄλλος Β.Ο. 

τὸν στόλον Α.Β.10. εὖ χαὶϊ τη. 856ς. ἀεἰεῖ τὸν (. Οεΐ. στόλον. 
ποιουμένου 0. εἱ Ο. ρΓ., 4] τη. ἀπΐ. 8641 μή. (εἴ. μὴ ποιουμένου. 

ὃν ἂν] ὦ ἐάν Α. 

» κ᾿ 

ἐπιδεικνὺς 
ἐπιδεικνὺς ὡς εὔηθες μὲν εἴη ἃ. Οὐεΐ. ἐπεδείκνυε δὲ ὡς 

Ῥδυ]ο 8:6 Υ Βιοάογιβ 14,28: Ὁ δὲ Κῦ- 
ρος ἐπειδὴ διῆλθε τὴν Κιλικίαν καὶ παρε- 
γενήθη πρὸς πόλιν,᾽ Ισσὸν, ἐπὶ θαλάττης 
μὲν κειμένην, ἐσχάτην δ᾽ οὖσαν τῆς Κι- 
λικίας, καταπλεύσας εἰς αὐτὴν, περὶ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ στόλος ὁ τῶν Λακε- 
δαιμονίων ἐξέβησαν, αιᾶϑὶῚ πανῖθτιβ 
νϑοΐαβ Ουὐτὰβ δα πγθθπὶ [ββϑυτη ρΡεσνα- 
πος. ϑ'εα ᾿ηζοραπροηάμτμῃ: Κιλε- 
κίας, καταπλεύσας εἰς αὐτὴν περὶ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν, ττὖὸ 6]45515 [,δοράφοτηο- 
ΠΪΟΥΙΠ ΡΘΥνΘΏΪβΒ86. ἰβϑαση αἸσαία 60 
Ρ50 ἐβπΊροῦα 4πὸ Ογσιιβ 101 τηοταθᾶ- 
ἴαΓ. ἘδβάθπῚ πᾶνοβ Οὐτγὰπι δα ὃ υ- 
ΥἾΔ ΠῚ ἀ8ατι6 βθα τὶ ἡ Ββῖβδθ Ἰάθπι θιῖο- 
ἄογιιβ ἰδ ἐγδάϊ! : Καὶ τοὺς ναυάρχους 
ἐκέλευσε συμπαραπλεῖν ἁπάσαις ταῖς 
ναυσί. ϑαΡεοΓΑΙ5 ἀοπῖαθ ρουβ ὃ υ- 
ΓΒ ὁ Κῦρος τὸν μὲν λοιπὸν στόλον 
ἀπέστειλεν ἀνακάμψαι εἰς Ἔφεσον. 
5ΟΗΝ. 



τ 1 ΟΡ ἘΨ 90 
͵ 

“Ὡν 

ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ 

λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσο- 
μεν ᾧ ἂν Κῦρος διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύ- 

17 εἰν Κῦρον προκαταλαμβάνειν : ; ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν [17] 
εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς αὐταῖς ταῖς 

,ὔ, 7 9 ὉῸΟ ΄“ ς 7 Ὁ Ἷ 

τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι ᾧ δοίη 
᾿ῆς ν ἦα) κ᾿ ΄ - ᾿ » ων ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐχ οἷόν τε ἔσται ἐξελθεῖν" 

,ὔ Ἃ Ὑ » "- ἢ “- 3. » 

βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου λαθεῖν αὐτὸν ἀπελ- 
Ἐ ἃ , 7 ΄ι Ἁ 

ιϑθών: ὃ οὐ δυνατὸν ἐστιν. ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα μεν [18] 
7 53 - 7, ὕ 3 7 Ν - 

φλυαρίας εἶναι" δοκεῖ δέ μοι ἀνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον 
“ 5 ,: Ἂ ΄’ 5 “-“ ᾿ “ ͵ ͵ 

οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται 
ε “ν᾿ ΄“ Ἁ ε ΄ι 53 7 ἰχ 

ἡμίν χρῆσθαι" καὶ ἐὰν μὲν ἢ πρᾶξις ἡ παραπλησία οἵξιπερ 
καὶ πρόσθεν ἐ ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ 

19 κακίους εἰναι τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων" ἐὰν δὲ 
μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα 
καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πει- 
σθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι: οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν 

΄ “ἢ ε ΄ » “- 

φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς 
“Ὁ » ᾽ “ 3 “' ᾿ ΄σ. 7 3 ΄- 

ἂν ἀπίοιμεν: ὃ τι ὃ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ: ἀναγγείλαι 
΄“- «ε ἴω 5 Ἀ “ 

δεῦρο’ ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 
4 “- Ἀ Υ, « ῇ Χ 7 ᾿ 

“οέδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν  λεάρχῳ πέμπου- 

[19] 

["ο] 
τούτου] τούτων ἃ. εἰ δὲ Α.--Ο. (εἰ. εἰ δέ τι νε] εἰ δέ το. ᾧ] ὃν Β.Ο. 

διδῷ Α.---Εἰ, Οει. δῷ. τὰ ἄκρα] ἄκρα Α. προκαταλαμβάνειν] προκαταλι- 
πεῖν ἄν, Ῥτὸ -λαβεῖν. Ἐπ. πὐΐογαβ ; λαμβάνειν 1ῖῃὴ Ταϑισδ 4 1. 17. ἐγὼ 
μὲν γὰρ ὀκνοίην ἂν Ἐ.---Ἰ,.Ζ. αὐταῖς 8. ν. τὴ. ἀπίϊααα (ὐ., οπι. 10. τοῖς Δ. 
ταῖς οτη. Ζ. φοβούμην Ἰ. Κ. ᾧ Ὁ. ρν., αὶ π. δῇ. ΡΓῸ ΘΓΆΒΟ ᾧ δηρτιβίθ 
Ἰηβουϊ ᾧ ἄν. ὃν 1). (εἴ. ᾧ ἄν. Ἐπ ΕΟ. ργ. ῬτῸ ἕ οἱ [ογίδββ8 σ ΡΙῸ 
π- αυοἀ 1ῃ ΤΆΒΕΓΆ. ἀγάγῃ ἈΑ.Β. Ο. Ὁ.Ἐ.1: Κ. Ι,.1.2Ζ. Οὐεΐ. ἀγάγοι. οἷόν τε 
οτῃ. 1)., ΒΌρΡτα ν. τῆᾶπι τος. (,, οὐκ ἴπ οὐχ᾽ τηπίαϊο. ἔσται] ἐστὶν Μ.Ο. 
βουλοίμην] βουλόμην, ι ἸΏΒΘΓΙΟ [. 866. ΔΗ ΙΠΟ]ΟΥΊ, . λαθὼν Ο. ἐπελθών 
Μ. ἀπελθεῖν Ἀ. τ8. ἐγώ Α.Β. Ο. Ἷ) Οεῦ. ἔγωγε. χρῆσθαι ἃ εν (οὐ. 
χρήσασθαι. καὶ ἐὰν Α---Ἐ). (ε(. κἄν. ἡ πρᾶξις ἢ Α.---. Οδί. ἢ ἡ πρᾶξις. 
πρόσθεν Ἀ.---. (ὑεῖ. πρότερον. κακίας Ἀ. Το. ἐπιπονωτέρα] νῳ τη. δηΐ. 
ἴῃ σοΥτ.. (ὐ., αὐ ξὲ τὰ ἀξιοῦν. πείσαντα ύορΠδΠιΒ. ΤἸΑυτὶ πείσαντας. πει- 
σθέντα Δ. Β. (.}. Η. 80 86ς. τηϑηϊι. (ὑεῖ. πεισθέντας. ἀπιένα" "ΔΑ. Β. ΙΒ. καὶ 
οἴη. Ε. ἂν οἵη. Α.Β.0.Ε.. εὐ χὰὶ ἐσόμεθα ΡΙῸ ἑποίμεθα Ὁ. ἀπίαμεν ἘΝῚ.Κ.. 
λέγοι Β.1), 11 Ο. γη ἴῃ τάβαγα 3 ἔοτί. 11{.- ἀναγγεῖλαι Α.Β..1). Οεῖ. ἀπαγ- 
γεῖλαι. 20. δὲ ροβί ἔδοξε οτγ. Α.Β.0..Ε.1.,.Ζ2. 

17. καταδύσῃ Ἦ- 6. ἀφηιογο }εδοαΐ. 
Οοηΐ. Ῥογζοη. δα 4 ]18η. Υ.. Η. 14, 
40.2. ΖΕΌΝ. 

18, συναναβάντων } (τη ὕγτο Οτεθοὶ 
{ΥδοΘηΠἹ ρτγοΐθοι ογαηΐ ἄποθ Χρηϊὰ 1, 
1,2. ΞΟ ΓΝ. Ηϊης Ὀοῦτουβ Αα- 
ΜΕΥ. ΨΟ]. 1. ρατί. 1, Ρ.182: “ΑὮ τοῖς 
Ξενίου ὃ [ρῖο ξένοιε, "868 ἐπιιδίτα. Γ΄. 

ἘΌΝΤΕΣ 
19. πρὸς φιλίαν) [π΄ ἰογγαηι ραοα- 

ἑαυ. ὥϑὄπρτα 8. 14: Ὅστις διὰ φιλίας 
τῆς χώρας ἀπάξει. ΒΟΉΝ, 

20. ἔδοξε ταῦτα͵) Φὔϊπθ οορυ]α 5ὶς 
2.:5..28.2..3,.8. 26 νὰν 47 ὅ.. οὐ τὸ 8. 
ΒΌΘΡΙτ5 841101:. 5ΟΗΝ, 



2 τς 

94 ΕΧΡΕΘΙΤΊΟ ΟΥ̓ΕῚ 

σιν οἱ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὁ δ᾽ ἀπε- 
κρίνατο ὅτι ἀκούει. ̓ Αβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐ- 
φράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς" “πρὸς 
τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν" κἂν μὲν ἡ ἐκεῖ, τὴν δί- 
κὴν ἐφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἣν δὲ φεύγῃ, ἡ ἡμεῖς ἐκεῖ 
πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἷρε- 
τοὶ ἀναγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις" τοῖς δὲ ὑποψία μὲν 
ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, ὅ ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσ- 
αἰτοῦσι δὲ μισθόν" ὁ δὲ Κῦρος ὑ ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι 
δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ 
τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ" ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἀγοι οὐδὲ 
ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς ἔν γε τῷ φανερῷ. 

ΚΕΦ. Δ. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα 
ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμὸν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ἐν- 
τεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν 
Πύραμον ποταμὸν, οὗ τὸ εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύ- 

ἀκούει Β.Ο. ἀκούειν ἃ. (ὑεῖ. ἀκούοι. ἁβροκόμαν Π.. ἀκροκόμαν ΒΕΙΊΡΕΥ Μ. 
Ν.Ο. «ὰὶϊ ἅπηρο εἰς 4, 2; 7: 12. χμεκὰ ἐλε “ (1. 6. ἐλεῖν) ρσ. Ο., αυοᾶ ἴῃ 
ἐλθεῖν τητιαΐατη. φεύγῃ] φύγῃ Ὁ 21. ἀγγέλουσι Ἀ. ἀγγέλλίννν Β.. 

οι 

Ὁ.Ε. ἄγει Ώ. ἄγοι Ε.. μισθόν᾽ ὁ δὲ κῦρος .Β.(.Π.Ζ. Οεΐ. μισθὸν ὁ 
κῦρος. ἡμίολον Α.Ο. ἡμιόλιον --- ἀντὶ --- ἡμιδαρεικὰ τι}: ᾿Βδγροογδῖῖο ν. 
ἡμιολιασμός. ἤκουσεν Α.Β.Ο.}). Οεΐ. ἤκουεν. ἔν γε τῷ φανερῷ; ἐ ἐν τῷ 
τότε φανερῶς Α.--Ε. τ. ψάρον Α.---Εἰ. Οδΐ. “Φάρον. δυϊααδ : Φάρος ποταμὸς 
Κιλικίας, οὗ τὸ εὖρος σταδίου.: οὗ τὸ εὖρος] οὗ ἦν τὸ εὖρος Α.}). ἐλαύνει ἃ. 

᾿Αβροκόμαν)] Μειπογδηΐ ἴβοοῖ. Ρὰ- 
Π6ρ΄. 6. 20, οἱ Ηδτροοτζαΐ., τινὰ σατρά- 
πην τῆς Συρίας αἰἴοιϊῦ ΠΙΟΩΟΥ. 14; 20. 
ΖΕΌΝ. 

δώδεκα] “ΙΒ ΠΟΠΊΌΘΙ ΡΡΘδΥΒ ἴο 
Ὀ6 δίορείῃεν ναριθ ; 8ἃβ5 Π0Ὸ ρατΐ οὗ 
τΠ6 Ἐπιρῃγδίθβ, ἴῃ {Π6 ᾿1π6 οὗ Ογτγιιθ᾽ 5 
ΤΩΔΙΟΉ, ννὰ5 1655 [8 ΤΌ ΟΥ̓ 17 ΤΠΈ ΓΟ 685 
ἔγοπι Τ γβαβ. Βαΐ Π6 ρυχροβεὶν πη- 
ἀογγαίθα τῃ6 ἀϊβίδηοθ, οὗ σουτβθ.ἢ" 
ἈδΠΠ6}]. Πωδέγαϊίοης Ρ. 48. ΟΥγτὰβ 
ΒΡ ΠΙΠῚΪΒ Τη]ηπ|ΐ, π6 οἤδθπάδη- 
ἴα ἸΟΠρΡΊ ]]η6 1{1Π 718 ΤΉ1]}1[65; ΠΕΒΠῚ 
Ρ56 ἀθιηθπη ὉΠαΘΥ]ρΊΩΪ οαβίσβ δὰ 
ἘΠΡγαΐθπ ρογνθηϊ, ΖΕΤΙΝ, Οοηΐ. 
ΚΚοςἢ. Ῥ. 20. 

ἡμεῖς] Ηϊς φαοαῖια ἃὉ ογαίίοπα 0Ὁ- 
Ἰαᾳὰδᾶ ἢἰ ὑτδηβιίτιβ δα γϑοΐδτῃ, αὖ 8. τό. 
ΖΕΌΝ, 

ἔν γε τῷ φανερῷ] 5 ΒΕῸῈ φανερῶς. 
Οοάϊουπα βοτρίατα ἐν τῷ τότε φανε- 

ρῶς 6Χ ἀἜΡΙΠΟΙ Ὠδΐα ΒΒ ]]ο, τότε δὰ 
ἐνταῦθα, εἴ φανερῶς 8α ἐν τῷ φανερῷ. 
ΖΕΌΝ. 

χ. Ψάρον) ϑαϊάαβ: Φάρος ποταμὸς 
Κιλικίας, οὗ τὸ εὖρος πλέθρων τριῶν. 
καὶ Πύραμος ποταμὸς, οὗ τὸ εὖρος 
σταδίου, καὶ Χάλος ποταμὸς, οὗ τὸ 
εὖρος πλέθρου, πλήρης ἰχθύων μεγά- 
λων καὶ πραέων. ὕ]Ππηα ρεγΠποηὐ δὰ 
8.9. Ρτοπαηίδῃο αἴνεγβα ϑαγθτη, τΐ 
οθίθυὶ νοοδηΐ βουρίοτοβ εἴ ΠΌπη Απη- 
{ἸοσϊΘ δα ϑαστι, ἴῃ Ῥβαγτη τηπΐα- 
νἱξ, υὐ [σάγδα ἴῃ ψάγδα,] 5βι[[ἀσὰπὶ ἴῃ 
ΡΞἰυτδοῦτη, ΟΡΡΙάτπ Σιττάκην ἴῃ Ψιτ- 
τάκην. ΟῊΝ. Υ. αἴ ἀἰχίπηιιβ δα 
ΤΠε5. ϑίθρῃ. ν. Σάρος. Ἠοάϊε ΤΌγοΙΒ 
ϑεϊμάη 5ες. ΑἸμβυγουίῃ. Ρ. 51 8.» 61] 
ἀρὶ δέϊαται 46 Ιοοο 40 Ουγιβ βανϊατη 
{Ὑ851586 νἹἀοῖαν. Οὐπῇ, Κοςῆ. Ρ. 31. 
ατοῦ5 Η!βῖ. νο]. 9. Ρ. 35- 

Πύραμον] Ἠοάϊε «εϊμάη. Ν΄. ἀς ἢπ- 



Ἐ1Β. 1 ΘΑΙΡΟ ἢν: ὃ 

Ν ᾿ ΄ ᾿ς » 3 Χ 

νει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς Ἴσσους, 
ἴω 7] ΕῚ 4 [2 ΠΑ. “ » ξ΄ 

τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, 
» ΄ι 327 « ἴω 

2 μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" 
“ « ’ “ ’ 

καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα 
3 ω ἤ , ΄ 

καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμό- 
« “- 5 » ω ω » , ᾽ 3 κα 

νιος. ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς Ταμῶς Αἰγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου, 
δ": ΄“ 3 Υ͂ 3 - 7 

ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει 
5 7 

Μίλητον, ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν, καὶ συνεπολέμει 
3 Κύρῳ πρὸς αὐτόν. παρὴν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμό- 
νιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους 
ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες 
“ ᾿ Ν , »Ἅ » “ Ν ς ᾽ 

ὥρμουν παρὰ τὴν ἵυρου σκηνὴν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρ 
,ὔ ΄ σ ΄, 3 Ν 

᾿Αβροκόμᾳ μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ 
“ Ψ' Ὁ ΄- Ν ἈΡ ς 

Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλίται καὶ συνεστρατεύοντο επὶ βασι- 
4λάα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἑ ἕνα παρασάγγας πέντε [4] 
ἐπὶ πύλας τῆς ΙΚιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα 

τῆμαα 2] 

[3] 

τῇ θαλάττῃ] τὴν θάλατταν Α. τὴν θα- 
λάττη (Ὁ. ΡΓ., 5688 τὴν τὴ 8566. 1η. τῇ πιαίαϊατη. 2. ἔμειναν Α.---ΒὉ 1 Κ Τ.Ζ. 
(εῦ. ἔμεινε νΕ] ἔμεινεν. αἱ τἀάπηῦ Α.Β.(.. πελοπονήσου Β.. ἐπ᾽ αὐ- 
ταῖς Α.-- Τι (ει. ἐπὶ ταύταις. αὐταῖς 1). εἴ ργ. (ὐ., φὰϊ ῶν ἴῃ ταϑαγα. (ὐδί. 
αὐτῶν. ταμῶς (.). Οὐεἴ. ταμώς. ἑτέρας οἴη. ᾿'., ἔχων---ἐπολιόρκει Α. 
ὅτε Α.Β.(.})ὴ. Οὐί. ὅτι. τισσαφέρνη Δ.0.1}.1.. τῆσσαφέρνη Ο. 3. λακε- 
δαιμόνιος Α.Β.Ο.). Οὐεῖ. ὁ λακεδαιμόνιος. τῶν βν. τὴῆτ δηξ" (ν ὁτη, 9. 
ὥρμων ὮὉ.ΕᾺΠΚ.Π.. παρὰ Α.--Ῥ, Οεΐ. κατά. ἀβροκόμαν Δ. ἀβροκόμᾳ 
Β.Ο., αιιαπην!β 4110] ΟΠ Γθηΐθ8 ε ΒΌΘΒΟΓ. .. ἁβροκόμᾳ 1). ἀβροκόμα Κι. ΑἸ]α. 
πιβοκάμα 0: μεμισθοφόροι ἃ. παρὰ κύρῳ---συνεστρατεύσαντο ἃ. 4. ἐν- 
τεῦθεν] ἐνταῦθα "Ἰ. 

΄ἷ 

ἰσσοὺς ς τοο. τηᾶπιὶ Δα ἀἸδπτη ἴῃ (Ὁ. 

μώς κιτι λ. [Ιαδὴ 14, 35» ἰδῆ Τὰ- 
ΤΩ (ὐὙΓῸ ΟΟοῖ80 δα Ῥβδιωχη)οῃῃτη 
ΡῬτοϊαρ!θηΐθιη ἃ 1110 σὕτῃ ΠΡ 615. 1Π- 

ΨΙΟ δ Ἰοθο αιιο Οὐδ θχθγοϊίασηῃ {18- 
αὐχεῖς ΑἸηβνουῃ. Ρ. 52 5. Κοςῆῇ. 
Εὖ ὐτοΐ. 1, ὁ. 
Ἰσσοὺς ΄. δὰ 1, 2, 24. 6 5᾽ζα 

ΑἸΠβυνουίῃ. Ρ. 53, 56. 
ΤᾺ Πυθαγόρας) Η τ. 3» 1.1: Οἱ 

δ᾽ ἔφοροι. Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέ- 
στειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο" 
κἀκεῖνος---ἔχων τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν 
τῷ Κύρου περιέπλευσεν ἐς Κιλικίαν, 
καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα 
Συέννεσιν μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναν- 
τιοῦσθαι Κύρῳ. ὉΡῚ ν. ἀππού. 5ΟΗΝ. 
Οοηξ. Ὀἱοάον. 14, 19, 00] Σάμον εἰ 
Σάμος. 

ἡγεῖτο---ἐξ ᾿Εφέσου] θιοά. 1. . 
δὲ Σάμος εἶχε μὲν τριήρεις. εἴκοσι καὶ 
πέντε, μεθ᾽ ὧν πλεύσας εἰς Ἔφεσον 
πρὸς τὸν Κύρου ναύαρχον ἕτοιμος ἦν 
αὐτῷ πάντα συμπράττειν. .᾿Αφηγεῖτο 
δὲ τοῦ βαρβαρικοῦ ὁτόλου παντὸς Τὰ- 

Ὅ 

ογδοΐαμη. 
Μίλητον] Ν. 1.1 ̓  7- ΖΕΌΝ. 
8. ἑπτακοσίους] ὀκτακοσίους Ὠϊοάο- 

ΤᾺΒ .14. 10, εὐ 21: ἀἡπ|ἴὶ ΠΠ|Πδπὶ 0 
ΔΙΉ]ΟΪΒ. ΟΥ̓ ὈΥϊνδῦτη ΓΤ] 51πι8]6- 
γϑηΐαν, 564 46 σΟΠ81110 εὖ 1581 Ερμο- 
ΤΟΙ ν ΘΠ ΓΘΗΐ. ΖΕΌΝ. 

4. πύλας] ““Χεπορῇοῃ βᾶγβ, ἐδ 
ψαΐο5 9. ΟἸοῖα απὰ ϑυγία, Ὀδοδιιβα, 
1Π [15 {τη6, [ῃ6 Ὡδυτον ΡΪ]δῖη ὈΥ {Π6 
568 (1 ἢ ἐΐθη, οοπδίταϊεα {Π6 Ρᾷ55) 
νγὰ8 Βῃπί Ὁρ, ψ ἢ ἃ ἀΟα0]6 νν8}} ἃπὰ 
σαῖΐθβ, ὁπ Ἰοοκίηρ ἰονναγαὰβ ΟἸΠΙΟὶδ, 
[Π6 ΟΥΠΟΙ ἰονναγαὰβ ὥὄγγια."" Ἐδθηη6]]. 
ΠΙωδέγ. Ὁ. 30. οὐ]ὰβ ουτῃ αἰἸβρυίδίοο 
αἋ6. Ὧϊ5. ρΡογί8β, (6 αυϊθτβ ΠΊΘαΟΥ. 14, 
20, Ῥοοοοῖ.. [{Ππ.. νΟ].. 2,. ἢ: 252 οἰΐζαί 
ΞΟΠ ΠΘΙ θυ, σοπῇ, ΑἸπδυνουίῃ. Ρ. 50 5.» 
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’ 7 Ν Ν ᾿ 37 Ν ἈΝ ἴω 7 ᾽ὔὕ 

δύο τείχη; καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις 
53 ΄ Ἁ ᾿ Ν “ 

εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακὴ, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας 
’, ᾽ ’ὔ Χ  Α ἈΝ δ σὸ 

βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλαάτνεως δια μέσου δὲ ῥεῖ 

τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὖρος πλεθρου. ἅπαν δὲ 
τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς" ̓ καὶ παρελθεῖν 
οὐκ ἦν βίᾳ: ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν 

Φ ῶ 

θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠἡλίβατοι" 
5'΄ δ Ν -“ “ » ΄ » ῇ , 4 “ 

5 ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. ταύ- 
-“ “ 7 ΄- Ἀ “ ᾿' σ 

της ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως 
ε 7 ᾿ ΄ “»“ δ ὁ ἐὰν ΝΞ σ΄ " 
οπλίτας ἀποβιβαάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βια- 

΄ Χ 7 , » ΄ ᾿. 
σάμενοι τοὺς πολεμίους παρέλθοιεν, εἰ φυλαάττοιεν ἐπὶ 

΄᾽- Ἷ σ 5 7 ΄- Ἀ 

ταῖς Συρίαις πύλαις, ὅπερ ᾧετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν 
᾽ΑΒ Ἄ Ε λὺ ΄ Ἂ ’ δὲ 3 

ροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. βροκομας δὲ οὐ 
΄σ» » 7 3 » 5 Ν 32 ΄σ΄ 5 7 35΄ 

τοῦτ ἐποίησεν, ἀλλ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον εν [Κιλικίᾳ ὄντα, 
ΕΣ 7 » ΄ ἣ, ᾽ὔ » 7 -ς 3 

ἀναστρέψας εκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαῦνεν, ἐχων, 

6 ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. ἐντεῦθεν ἐξε- 
λαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα ᾿παρασάγγας πέντε εἰς 
Μυριανδὸν, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θα- 

[5] 

[6] 

τὸ δηΐβ πρὸ Δα Πα [5. γι ββῖαβ. 
ἐλέγετο] ἐγένετο Ζ. 
Οει. κέρσος. 

σύνεσις Ὦ. “ἔξω τὸ] ἔξω Ὁ. πρὸς Ζ. 
ῥεῖ τούτων Α.Β.Ο. Οεΐ. τούτων ῥεῖ. κάρσος Α.--Ἑ. 

εὖρος ἦν πλέθρου Α.Β.Ε.Μ. εἐ ἀε]οίο τη. 866. ἦν Ο. Οεῖ. 
εὖρος πλέθρον. ἅπαντα Α. στάδιοι ἦσαν τρεῖς ἃ. θάλασσαν ). πέ- 
τροι Μ΄. ἠλίβατοι ἐπὶ τοῖς τείχεσιν Α. πέτραι---ἐφεστήκεσαν (.. ἴῃ πιᾶγρ'. 
πηᾶηῖι βεοιηα, αἰι5 ΘΈΡΕΙ ἦσαν Ροϑιμξ α εἴ βίρηῦμη 86 τπηδγρΊπομα τοϊθραπβ 
Ξ, ΒΌΡΕΓ πέτραι β. Ξε} πύλαι γ΄. ἴπ τηᾶγρ. δαΐετη γϑβθοίατη νἹἀθῦατ δὲ Ροβί 
ἐπὶ, ἀε 40 1ἸηἸτατα ἸΙ{Γαγὸθ ὃ ΘΧΒΙθΈΥα νἱἀθίυσ ραποίατη ροβί ἐπὶ, αὖ ΒΘαΠΘΗΙ 
νεγβα 46 ἀμφοτέροις τοδοοΐξο βαηΐ Εἰ. ἐς στη ρᾶτίθ ᾿1{{. ο. Αοπηοᾶο ἴογίαββθ 
Ὠδύατη ἀμφότερα, ηποᾶ Ργοθεΐ . Α. ,ἐφεστήκεσαν Δ.Β.Ο.θ.ΕΠῬΖ. 5. ταύ- 
της ἕνεκα ι τῆς Α.--Ἔ. ταύτης οὖν ἑκάστης Ἐ.Η͂.Κ.1..Τ. ταύτης οὕνεκα τῆς Ο.Ζ. 
ταύτης οὖν ἕνεκα τῆς ἴ. οσογγοοΐαβ Μ. Απηίΐα κῦρος εχῖστια ἰᾶσαπα πη Ὁ. ἀπο- 
βιβάσοιεν Ἀ. βιασάμενος Ἀ.Β.Ὁ. ργτ. παρέλθοιεν 8. ν. τῆδππ βοοιηᾶα (Ὁ. 
φυλάττειεν (. ὅπερ) ὅπου Ζ., ΞΈΡΕΙ ποιήσειν βοτιρίο φυλακήν. ὁ κῦρος 
τὸν ἀβροκόμαν ἃ.Β.Ο. Οεῖ. τὸν ἀβροκόμαν ὁ κῦρος. ἐποίησεν Ἀ.---Ε. Ἕε(. 
ἐποιήσατο. ἤκουσε Ἀ.---Ε Η 1 ΄ ἄκουε Μ. Οεῖ. ἤκουε. 6. μυριαδὸν Ἀ. 
μυριανδὸν Β.(Ο. μυρίανδον Τ). μυρίανδον 1. οοττεοῖαβ. (εξ. μυρίαδρον, αποάᾶ 
Βίης οἰΐαν! ίΘρΡΠΔΠ18. ἐπὶ τῇ θαλάττῃ Α.---, Οὐεΐ. ἐν τῇ θαλάττῃ. 

ΚΚοςἢ. Ρ. 32 85., 401} ἢ. Κάρσον Πο΄ϊΘ 
ΔΙοΥΚο5 αἰοσὶ ἀηποίαηῦ, ἀθ τὸ οἴατιθ 
ΘΟΡΠΟΙΏΪΠΘ ὁ 5[6}10 ΒεππΕΙΙ. Ρ. 52 8. 

5. εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν] εἴσω 
᾿πΐγα (ἸΠ]οἴατη, ἔξω Ἰῃ Οὐ γΥΊΆΤη, τπιῦ 5. 4, 
τὸ μὲν ἔσωθεν πρὸ τῆς Κιλικίας---τὸ δ᾽ 
ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας. ΗΝ. 

τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς] ΕΠῚ αν. 
ἐν τε  Δη : Δέκα μυριάσι στρατιᾶς" 5» 
21τ. ϑίπαθο 7, Ρ. 305 : Ὥστε καὶ εἴκοσι 

μυριάδας ἐκπέμπειν στρατείας, ὉΒῚ ἔδι- 
βίαι τι. Ῥοβι στρατοῦ, Βίσαθο διι- 
ἴθτὴ βου ρβογΐ στρατιᾶς. αἵ 5»: Ρ- 218: 
Ἔστελλε δύο μυριάδας στρατιᾶς. 

6. Μυρίανδρον] Αὐτίδητιβ 2, 6, 3 ἀ6 
ΑἸοχαπᾶγο οχ ᾿βάθιη ΡΟυ Β ϑιγυῖϊς 
ΘΡΤΕΒΘΟ: Δευτεραῖος δὲ ὑπερβαλὼν τὰς 
πύλας ἐστρατοπέδευσε πρὸς Μυριάνδρῳ 
πόλει. ΘΟΥ]αΧ Ρ. 40: Μυρίανδρος Φοι- 
νίκων. ΞΟῊΝ, Οοάοχ ον δοῖβ Μυ- 
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λάττῃ" ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλ- 
ἡ κάδες πολλαί. ἐνταῦθα ἐ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἐΞεννίας [5] 
ὁ ᾿Αρκὰς στρατηγὸς καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες 
εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπεπλευσαν, 

ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν, φιλοτιμηθέντες, ὅτι τοὺς 
στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς 
ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα 

Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε 
λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι καὶ οἱ μὲν εὖὔ- 
χοντὸ ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾧκτειρον, 

ϑεὶ ἁλώσοιντο. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς [8] 
εἶπεν, ᾿Απολελοίπασιν ἡμᾶς ἱΞεννίας καὶ Πασίων. ἀλλ᾽ 
εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθωσαν ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν' οἶδα 
γὰρ ὅπῃ οἴχονται" οὔτε ἀποπεφεύγασιν' ἔχω γὰρ τριήρεις 
ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον" ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ 

ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν 
παρῇ τις “χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἁ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν 
καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ 

ἰόντων, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ 

ὅρμουν Α.Ο. ὥρμων 1).Ε.1.Κ.1.. 
ἔμεινεν (ὐ. ὈΓ.» ΘΟΥΓΘΟΙΒ Τῇ. 8566. ΤΘ0, 
ξενίας. τνλυν τον] πλεῖστον Β. μὲν τοῖς Α.8Β.0.}. Οδῖ. μέντοι. ἐδό- 
κουν] ἐδόκει ΑΙα, αὐτῶν] αὐτοῦ Β. ῬΥ. τοὺς παρὰ κλέαρχον Β.Ο. πὶ. 
866. τοὺς παρὰ τὸν κλέαρχον Α. τοὺς παρὰ κλεάρχῳ Ὁ. ὈΓ. παρὰ κλεάρχῳ Τὰ. Οδί, 
οἵη. τούς. βασιλέα---ἔχειν ογη. Α. δ᾽ Α.--. Οεῖ. δ᾽ οὖν. διῆλθε λόγος 
Β.Ὁ.Ε, διῆλθεν λόγος Ἀ. (ει. διῆλθεν ὁ λόγος. διώκει Α.---Ἴ. 11 Ὁ Οοι. 
διώκοι. δειλοὺς 1). οἱ (Οὐ. Ργ.» 411 πὰης ἢ ἴῃ γαβιισᾶ, ΘΥΆ80 ΒΌΡΘΓ υ Δρ(Θηΐι. 
δολίους Η. 80 8ες. τῆϑηιι, [.. ΑἸά. Οεῖ. δήλους. 8. ἀπολελείπασιν ΔΑ. ἕεν- 
νίας (.Ὁ). Οὐ. ξενίας. εὖ μέντοι 1)... -Ἱ. Τ, οὔτε ἀποὸ.---ἀποπεφεύγασιν 
αἴοτί Ατητηοηϊι5. Ρ. 10. ὅποι Α, :: ὅπου ΑἸΩΤΠΟΉΙΠΒ. ἀποφευγάκα- 

αὐτόθεν ἴΙ,. "ἢ πιο οἶς Α. ἔμειναν 
ἡμέραις Α. ξεννίας Ο.}. Οει. 

σιν Α. ἑλεῖν ἐλθεῖν Κ. ἐρεῖ οὐδεὶς] ἐρεῖ τίς ΑΝ. ἰόντων] ἰέτωσαν 
Α.Β.0.}.Ο. ἰέτωσαν ἂν Μ. ἰόντως ἂν Ε΄, (ὐεΐ. ἰόντων ἂν, φιοά ἂν ἀε]εῦ δίε- 
ῬΠδηιι8. 

ριανδὸς, αὐ ΗοΥΟσΟΙΪ 4, 28 1107 Μα- ϑβουθοηάμπτη ἔογθε ῥτὸ ἰέτωσαν, 6ϑ8ῖ 
ριανδικοῦ, Μαριανδηνῶν, Μαριανδυνῶν, 
Μαριανδύων κόλπου ΡΙῸ Μυριανδικοῦ, 
ΠΟΠ Μυριανδρικοῦ, απο 6ΘχΧ 1110 οἰΐδτα 
νι ἀθίαγ ίθρῃ. [τα 6 δΔη 18. πο- 
ΤηΘῃ ἰογίαββθ ἔα Μυριανδὸς, ν6] Μυ- 
ρίανδος, αὖ Ναδιανδὸς, Σίλανδος, Σό- 
ανδος. Οὐοηΐ. δαίΐοιη 46 ορρῖαο ἀε]θίο 
5 πο Ρ. ύο, Ἀδηη68]}. Πίιδίγ. Ρ. 
5ό 5. 

ἡ. ἀπελθόντας] ϑιρτα 5, 7. ΖΕΌΝ. 
8. αὐτοὺς) Ποίογίυν δα τις, αποα ἦς 

ῬΙΟΣΙθι5 Ἰπέ6]Προπάιϊμχῃ οϑύ. 5ΟΗΝ. 
ἰόντων] Ἐοττὴᾶ ἴτωσαν, ΠΙΟΙΩΟΩΟ 

Ογπεορ. 4, 2. 5» ὍΌῚ δ]180 τηυ]ύθο ἴῃ 
τωσαν ; ἰόντων Ιοσο βιυβρθοίο Οὐυτορ. 
2, 3,21, 5664 8Ρ. Ἴπας. οὐ Ρ]αξοπθιῃ. 
Ἴτωσαν Ὠὶς ργοθαθαῦ Μαίμϊο ὅτ. ὃ 
508, 2, 6. 864 οΥρα]θΠΠ1τι8 ἢϊο 86οΙ- 
ἀἴ5βθ φυοα ΟΥγγορ. 4, 2, 47. τ] δᾶ 
ἐπαινούντων---κολαζόντων ΠΠΔΥΘῸ 10 τὶ 
ὉΠῚ118, ἤγουν ἐπαινείτωσαν---ἤγουν κο- 

λαζέτωσαν, Ἰάδηηαιι6 ΠΟ 50] πὶ δα 2, 
3, 80, μηδὲν σε λυπούντων, Ἰίοτη ἤγουν 
λυπείτωσαν, 564 οὔϊδιη 4; 1, 10. .δᾷ 
θεῶν αὐτὰ διδόντων, ᾿παρία ἤγουν διδό- 
τῶσαν. 
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ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν 
Τράλλεσι φρουρούμενα" ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται, 

9 ἀλλ᾽ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕ ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. καὶ 
ὃ μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ “Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυμότερος 
ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν 
ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας πα- 
ρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμὸν, ὄντα τὸ εὖρος 
πλέθρου, πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὖς οἱ 
Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περι- 
στεράς. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν, 

τοεἰς ζώνην δεδομέναι. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε [το] 
παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος πο- 

[9] 

- Ὁ Ν 5 7 
ταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. 

΄σ΄ 3 Ν --δ' 

ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος 

ἔχω γε] ἔγωγε Ἀ.1.. ἀλλ᾽ ἀπολ.] λλ Ὁ. ἴῃ τάβαγα, 48] ΡΥ. μ. ἀρετῆς 
δηΐα περὶ Ἴ.. 9. μετὰ ταῦτα Α.Β.0.}). καὶ μετὰ ταῦτα Ε'. Οεΐ. μετὰ δὲ 
ταῦτα. ὁ κῦρος Α. τέτταρας ἃ.Β.0.}. Οεΐ. τέσσαρας. χάλαν ( 
ῬΥ., Δἰίθσο α ἴῃ Γά8. 1η ο πηιξαΐο, χαλᾶν Ὁ. Ἀδβροχι πὰς Κιηαδβ ν. Ψάρον εἴ 
Χάλον.Ό δ᾽] δέ Ο 

νὴν 
ζώνην] ξωὴν Ἴ΄. Οεἴ. ζωήν. 

σύριοι Α.Β.0.Κ. 

1ο. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐξελαύνει Καὶ.1,. 

παρυσάτιδος ρΡοβῖ δεδομέναι ροηϊξ Α. 

δάρδατος Α.Β. 
0.6.Η.  δάρδαπος ". δάρδητος ἘΨΜ.Ν.Ο. δαράδοκος ἃ. Οεῖ. δαράδακος. 
οὗ τὸ] οὗτος Η..Ζ. ὄντος Θ. οὗτος τὸ [. 
υ Ὠαρθεοΐ ἴῃ τάβϑασγα (ὐ. Οὐεί. βελέσιος. 

9. Χάλον] ΕἸανίαμα. εββε θυπάριῃ 
41 Βεγοδμ ἀγῦθειῃ, Ολαίορ ὥὄγυίβ, 
ΑἸΕΡΡο Εγδηςοὶβ αἸοΐαπι, ρογτηθαΐ, δρυα 
ἈΡυϊΐδάατη Κοιναϊίς νοσαΐατη, αἰυπηδί 
Μϑδημηοτί. ἀὑθορυ. νοὶ]. 6, ρατΐ. 1, Ρ. 
διό. Ο)ῊΝ. ΝΡ. Αἰμδνοσίῃ. Ρ. 61, 
Κοοῆ. Ρ. 34 8. 

οὗς οἱ Σύροι θεοὺς---περιστεράς ) ΑὉ 
6511 ΡΙΒΟΙ τη ΔΌΞΟΠΘΌδηΐ ντὶ ργορίε- 
εα αὐυοά [Ι)εγοθῖο ὅϑειη γᾶ} 18. τηᾶ- 
ἘΓΘΙῚ ἴΠ ῬΊΒ66ΠῚ τηπζαΐατῃ [ἀ]Α ὈΔη- 
ζὰΓ, οἱ Πάθπη σΟΙ τ 15 ΠΟΠΟΥΘ5 {τ]- 
Ῥαθθαπί αἰνίποβ, 418 ΘΙ ΓΤ] 6Π) 
1η ΠΟ] 8 τητιΐαΐδη 6556 Ἰδοία θα ηΐ. 
Υ. Ῥιοάογ. 2, 4 οἷ 20, δὲ Ἱπιοῖϊδη. 8 
θεα ϑ'υυϊα 6. 14 οἵ δηπού. ΖΕΌΝ 
Οοηῇ. Αἰμηβινουίῃ. Ρ. 653 85. ])]δη. 
Ν. Α. 12,2 δθα! Κος. Ῥ. 25- 

εἰς ζώνην] [{ὰ Φπηροιτηδηηιβ δὰ 
ῬοΟΙ]ας. 7, 67, Βγοάεθιιβ εὐ Μγεθίτιβ 
δα ἢ. 1. ἐξογημραγαῦ!β 1οοβ ἩθροαοΙ 2, 
οϑ, Ρ]αύομιβ ΑἸΟΙ δ α6 1, Ρ. 123 Β, 
ΟἸΘΘΓΟΠΙΒ Ν᾽ ΘΥΤΊΗ. 3. 232. ὦ Νεροιῖξ με. 
τηϊβίοοϊθ οχίγειηο, Δἴμεηξδθο 1, 6. 223. 
5ΟΗΝ. ὈὈϊοά. 1. 52: Τὴν δ᾽ ἐκ τῆς 
λίμνης ἀπὸ τῶν ἰχθύων γενομένην πρόσ- 

βελέσυος Α.Β..Ε.---Πν, δὶ αὶ 

οδον ἔδωκε τῇ γυναικὶ πρὸς μύρα καὶ 
τὸν ἄλλον καλλωπισμόν. ΡΒΠΟβίγ. ΝᾺ, 
ΑΡΟΙ]. 2, 31: Ἔν κώμαις ἑπτὰ εὐδαί- 
μοσιν, ἃς ἐπέδωκε τῇ ἀδελφῇ ὁ βασι- 
λεὺς εἰς ζώνην. ΡΟΆΒΟΝ. ϑ'680]. δὰ 
Ι. ΡΙαΐοηϊβ Ρ. 5389: Ἐπεί ποτ᾽ ἐγὼ 
ἤκουσα ἀνδρὸς ἀξιοπίστου τῶν ἀναβε- 
βηκότων παρὰ βασιλέα, ὃ ὃς ἔφη παρελ- 
θεῖν χώραν πάνυ πολλὴν καὶ ἀγαθὴν, 
ἐγγὺς ἡμερησίαν ὁδὸν, ἣν καλεῖν τοὺς 
ἐπιχωρίους ζώνην τῆς βασιλέως γυναι- 
κός" εἶναι δὲ καὶ ἄλλην, ἣν αὖ καλεῖ- 
σθαι καλύπτραν κ.-τ. Δ.) περὶ Ξενο- 
φῶντός φασι λέγειν αὐτόν" οὗτος γὰρ 
ἐν τῇ ᾿Αναβάσει ἱστόρησε (ἱστόρηκε 
ΟἸγπιρίοάον. Ρ. τ67. ) τὰ Περσῶν, Κύρῳ 
συνανελθὼν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρτοξέρ- 

Ψν. 

ἐκ 1ο. Δάρδατος] μοσὰπη ἥἤμπν!ο ἴῃ 
Ρτονιηοῖα ΟΒΔΙ  ΒΟΠΙ [146 Ρ(Ο]Θπηδοὶ 88- 
βίστιαί Μαπηοτί. ὕθορτ. νο]. 6, Ραγί. 1, 
Ρ. 522. ΞΟΗΝ, Ἐνδητνῖββα ορ᾽ πδίαῦ 
ΚοοΙ. Ρ. 36, αιεπὶ ΕἸ ρἢΡδ 18 σα ΠΆ]6 πη 
ξαΐϊββα οἰτοὰ σδβίθ πὶ Βαϊ ἀποΐαχη 
οοπ͵δοογαΐ Αἰπβυνοσίῃ, Ρ. 66. 

Βελέσυος} αάοτη νδ}. πίθου ε εὔ υ 
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7] “ ͵ “ἷ Ν ΄ 7, 7 

βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέ- 
Ν Ν ΕΣ 7 σ ΩΣ 7 σι Ε 

γας καὶ καλος, ἐχὼν πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος ὃ 
τι αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. ἐντεῦθεν ἐξε- 

λαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν 
Εὐφράτην ποταμὸν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων" καὶ 
πόλις αὐτόθι κεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνο- 
μα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας πέντε: καὶ Κῦρος μετα- 

7 

πεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ 
«ὧλ ᾿, Ν ῇ 7 5 “ ἃ Ν 
ὁδὸς ἐσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα" καὶ κε- 

Ν - ω ἕ » γ, 

λεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν 
΄ Ἄ “ ἴω 

τηἕπεσθαι. οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα" 
΄ Ἀ ἴω ὰ “- “ ς Ψ 

οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἐεφασαν 
᾿ἢ σ΄ ἰὼ 7 Ἂς » Ὑ, 

αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἐφασαν 
ἌΖ »Ν 7, Ἡρόαδ , Ζύ ἡ, το - ΄ 
ἰέναι, ἐᾶν μὴ τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέ- 

» “ σι 

ροις μετὰ Αυρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ ἵζυρου, 
“- 7 , ἣ “ - 

καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πα- 
ἢ “- “ τ Ν Υ » , ε Γι 

τ4τρὸς ζῦρον. ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον" δί131 
7 ᾽΄ 7ὔ ᾿ 7 ἴω 

δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, 

[11] 

[τ2] 

ἐξέκοψεν εγᾶϑον Ὁ. τι. ὄνομα [0). οἵ 401 ὁ ΡΓῸ 8]Έ6ΓῸ ο 6ἵ τι 8. ν. 1. 866. (Ὁ. 
Οει. ὀνόματι. ἔμεινεν Α.Β.0.}}.Ε.Ζ. Βαρουτηροβίίο ἔμειναν Η. ΑὉ τοὺς σρτα- 
τηγοὺς ἴῃ (Ὁ. οαπη αδίθ ΡΟ Π6 ΙΗ 8118 ἸΠΟΙρΡῚῦ τηδη18, ΠΟΠ τϊπ 8. δηξίαθα, 56α 
ταῦ ]ῦο Τα] Π15 6] θσ8 85, {6715 ΠΟ ὉΤΏΡ 5 δοσαγδΐθ, 564 ΟΟΥΒΙΠῚ ΒΟΥΡύ5. )6- 
πο δὐϊδτῃ ἴῃ τηᾶγρ'. ἔρθαθηβ (ἢ ὅτι, πυϑαθδπι ἀηΐθα. κελεύειν Α. ἕπεσθαι 
οτη. Εὰ, 12. ἀπήγγελον ΠΙς οὐ 12. Δ. οἵ 4] ΒΕΘΡΙΒ 510 Β. ἐχαλέπαινον 
ἐχ ἴῃ τάβυσα (Ὁ. καὶ ἔφασαν] καὶ ἔφασκαν Κ. ἐὰν Α.Β.Ὁ.}0. Θεοὶ. ἄν. 
ὥσπερ Ἀ.Β.Ο.Ε. Ού. ὥσπερ καί. προτέρω Μ. προτέρῳ Ὁ. τὸν πατέρα 
πατέρα Ζ. τοῦ κύρου] τὸν κύρου 1.1Κ. τὸν κῦρον Μ. κύρου Ζ. πταὲ 
αχ Ο. ἴῃ ΓΑΘΌΧΘ, ΑἸΔΙΙΛΙΟΥ ΠΠΘΓΆΓ τη, δῦ ἢ ῬΓ. οὰπι ἀροθηΐαι, ΟἸΓΟΙΤΩΗ͂ΘΧΟ, τς ν]- 
ἀείαγ. ἰοῦσιν Εἰ. κύρουΑ. 13. ταῦτα---ἀπήγγελλον οτη. Ἐ'.---Ἰ,.1.Ζ. 
κύρῳ δἀάπηί Α.--ἘΜ. μνὰς Ο. 

1ηἴτὰ ἢ. 8, 25. οἱ Βιοαου 2, 4. Ὁ] φατη. ΕὙΘΑΌΘΠΒ δαΐθη] αἰσ!βαπα οδ- 
8118 Ποτηϊηδίμ, Βαβυλωνίων στρατη- 85 ΡΕΥΙηΐδ[]ο. 
γὸς εἴ ἱερέων Χαλδαίων ἐπισημότατος. 
5ΟΌΗΝ. "Αρέξαντος δαΐδιῃ ᾿παϊοαΐ [ὰ- 
Θ΄.586. Θὰ π δηΐθ Οὐυὐτὶ δανθηύυμη. 

11. ἐπὶ τὸν Εὐφράτην) ἰσιίαγ ἢὰς 
1ἴπ46 ἃ ῬΥ]18 ὥὄγσῖθ α165 νἹρΊ ΠΕ] σ0η- 
ΒΌΓΩΒΙς. [αδχὴ ἰγδαϊῦ Π)ΙΟΘΟΙΒ 14, 21. 
ΖΕΌΝ. 

Θάψακος] Βαῦραῖα Τἠϊρδαοὴ 5. 
Τηορδακλὶ, ᾿Γταμϑιύατη 5. ν᾽ άσπῃ 5ὶ0- 
πΙἤοθη5, ροβίθα ΑἸΩΡΠ]ρΡο]15 αἰοία. Γ΄. 
Αἰηβινουίῃ. Ρ. 60---72, Κόοοἢ. Ρ. 37; 
ατοῖ. Ηϊδβί. νΟ]. 9. Ρ. 39. 

ὀνόματι) ὄνομα ροίπι8 αἀἰσογα Χομο- 
ΡΒοπύθιη οβίθπαπηΐ Ἰοοὶ ἀρὰ ϑ'υτ- 

ἔμειναν] Ηίος ροδβύαϊαϊ ΒΘ 6 5 καὶ 
Κῦρος, συδηααδη Ὠποιβαιθ Χρηο- 
ῬΏΟΠ [ἢ 5101} ἰγϑηβιία ἔμεινε ἴτϑ- 
ααεηΐεανι. 5ΟΗΝ. 

12. τοῖς προτέροις] ϑιργα 2, 18 οϑὖ 
ἦο βδαάθιη τ πρότερον εἰ πρόσθεν. 
5ΟΗΝ,. δΒριοἱ 1, 1, 2. 

13. πέντε μνᾶς] ἸΙΟΘΟΥ. 14» 21: 
᾿Ἐδεῖτο πάντων μὴ καταλιπεῖν ἑαυτὸν, 
ἐπαγγελλόμενος ἄλλας τε μεγάλας δω- 
ρεὰς, καὶ ὅτε παραγενομένοις αὐτοῖς εἰς 
Βαβυλῶνα κατ᾽ ἄνδρα ἕκαστον δώσει 
πέντε μνᾶς ἀργυρίου. 50ΗΝ,. 
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ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι 
ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς ᾿Ιωνίαν πάλιν. τὸ μὲν 

Ν 

δὴ πολὺ τοῦ “Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. Μένων δὲ, πρὶν 
“ 53 ͵ 6... ἃ “- 

δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον 
ἔψονται Κύρῳ ἢ οὗ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα ὶ 

σ΄“ 327 ρᾷ ὝΣ 3 ’ὔ μήν φρας αὶ τον γι γα ἐσοὶ 

τάτῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. Ανδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, 
7 ΄“΄“ 

οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον 
ή “ Ν ’ὔ 

προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. 
ποιῆσαι ; 

[14] 

, 3 7, 
τί οὖν κελεύω 

ἴων “ “- σ Ἅ, Υ͂ 

νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς “Ἑλληνας ἐπὶ 
7 δ ἃ 53 Φἰ ἐξο “ “ Ἄς, » 

βασιλέα: ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Ἐ- 
΄ Ν Ν το: 3 σ ε΄ 3Γ Υ͂ 

φράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον. εἶναι ὁ τι οἱ ἄλλοι Βλληνες 
15 ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, 

ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες, τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς 
προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀπο- 
δώσει: ἐπίσταται δ᾽, εἴ τις καὶ ἄλλος" ἢν δὲ ἀποψηφί- 

΄ 57 37 Ἁ Ω͂ ΄σ΄ 

σωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ 
’ὔ ,ὔ ’, 

ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρού- 
δου , ἈΥΟ Ὁ Ἂ ΄, 53 

ρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα 
΄“ ε 7 7 ’ Ἂ ’ ΄“΄ » Μ 

τό ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπεί- 
Ν 7 Ν Χ Ἵ, » ,7ὔ ΡΥ 

θοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Ἰκῦρος 
 οἙ δ ὙΦΣ α ῇ “ Ν “ ΄ 

δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι 
’ “ 5 ᾽ ἣ Ν ἘΣ ΒΩ 5 ΜΒ Ὁ} ὑκδὶ 

πέμψας Γλοῦν εἶπεν, Ἔγω μὲν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς 

[15] 

ρι Δ.Ο. πη. 866., 4] ΡΥ. μέχρισ, 1. Οεῖ. μέχρις. 
“αι νὴ πολὺ Α, δὴ Ὁ. εἴ χὰ] πολὺ 8. ν. τηδηὰ 8ες. Ο 

14. ἐάν μοι ἃ.Β..}. ΟὉει. ἐὰν ἐμοί. 
ἡμεῖς δόξομεν---ἡμῖν---ἡμῖν---δεώμεθα---τευξώμεθα 

ῬΙῸ ΒΘΟΌΠ 5 ῬΘΓΒΟΠῚ5 γῸ» Οοηΐ. 3; 2, ΤΙ 6Χ Θοἄθπ ΔβΘγθηάδ. 

αὐτοῦ Ὁ. 

ΣΉ Ε- ψηφίσονται ἃ 

Β.Ο.Ὁ. οὖσιν ἡμῖν Α. Οεΐ. ὑμῖν οὖσι. 
καὶ Α. ἐπίσταται δ᾽ εἴτις Η.1}. 

.Ὶ ΓὩ μεν μὲν] ἄπιμεν Α.Ὁ. 
(εἰ. εἰς τοὔμπαλιν. 
ὅτι ὡς οἴη. ἃ. ὡς Τ᾿. 

ἄλλος] φίλος 1). Ἐπ ἄλ Ο ἴῃ. ταϑαχα. 
ἅπαντες Ἀ. Ο.Ὁ. Οεΐ. πάντες. 
εἰς λοχαγίας] λοχαγίας 1). εἰς λοχαγογίας Ἐ.1,. 

φίλοι Β.Ο.}. φίλα Ε. οπι. ἃ. Οεῖ. φίλου. 
κρίνεσθαι Ἐ᾿. Ξ01π5, Η. οογγοοίπβ, [.1Κ.1,.Ζ. 

καταστήσω Ὁ. δὴ 
τὸ---ἔλεξε οτη. Ἐ.1]. 

ἡμᾶς Α. 

οὖσιν ὑμῖν 
ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ] ἐ ἐπίστατ᾽ ἔτι 

ἄπι- 
τοὔμπαλιν Ἀ.Βι . 

οἶδα 
τό. ἀπο- 

διαβάντας Ἐὶ. γλοῦν οἵη. Α.Ε. 

σαπῃ Ἰασαπᾶ Ὠ). [η Ὁ. γλῖ ἴῃ ΓΆΒΌΤΑ Πη}1τ185 ΠΠ οΥδ88, 4ιι851 ΡΥ. Γαϊββαῖ μ (.. 6. μεν)οῦν 
ψΕ] γοῦν. μὲν] μὲν οὖν Β. 

14. ἐάν μοι πεισθῆτε] ἘΠ υ]αβηηοαὶ 
ΟΥ̓ΔΟ δατϊηοάτϊπη σοην θη ΜίθΠΟΙ 8 
Ἰηρσθηῖο, 46 400 ᾿πηΐτα 2,6, 215. ΖΕΌΝ. 

15. ἄπιμεν τοὔμπαλιν] 4, 3, 21: 
Θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, ἀΘΓΘΥΟΥΕΒ ΟΤἸΊ. 
εἰς. 6, 6, 28 ΟΠΠη65 τοὔμπαλιν ὑπο- 
στρέψαντας. 

τεύξεσθε Κύρου] Τηΐτα 6, ό, 22: 
Ταῦτα σοῦ τυχόντες. ΖΕΌΝ. 

ἤδη οτῃ. Εἰ. 

τό. Γλοῦν] ΤΑ] Β]1π|8 ζαϊξ, δρυᾶ 
ῬοΙγεΘηαμ 7, 20, ΠΙΟάουττ 14. 35: 
15. 8 Γλοῦς εἴ Ῥλῶς νοσδίτιΒ. Γλοῦς 
δὔδιη “η645 Τδεΐ. ο. 921. ΖΕΌΝ, 

ἤδη] “απιπίηο. Ὅγτορ. 45-.-ᾶ 
᾿Εγὼ δὲ σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη ἐπαινῶ" 
ὧν δ᾽ ἕκαστος ἄξιος τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ 
πειράσομαι ἀποδιδόναι" 4: Χρυσάνταν 
χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ" ὅταν δὲ καὶ 
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ΕῚ “ Ω. Ἁ δ᾿ ΤΥ Ὲ “ » ἴΚχ.5 ἿΑ 3 Ν 7ὔ] ΩΝ 

ἐπαινῶ: ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ 
“ ᾿ς ς Χ ,. “ 5 

τη μηκέτι με Κῦρον νομίζετε. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλ- 
, 5, 3 μ᾽ “ 7 ᾿ 

πίσι μεγάλαις ὄντες εὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ 
“ ’, Ζ “ ΄σ Ἁ “ 

καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιή- 
7] Ἁ Ν 37) ͵7 σ΄. 

σας διέβαινε: συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ 
[χ Ν “ “ Χ Ἂ. ΩΝ » ΓΞ. 

ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινοντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη 
΄“- ἴω ε Ἂ, ΄“- “ ε Ν 

18 ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. οἱ δὲ Θαψακηνοὶ 
σ Ψ τ Ὁ ἐν ΧΝ ’, 

ἔλεγον ὅτι οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο 
᾽ . 7 3 Ν 7 ἃ ᾽ὔ 3 ς “.ἃ 

πεζῇ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε Αβροκομας προΐων 
: [χ ᾿ν ω ἴω 5 7 Χ “ 53 

κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇῃ. ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι 
ἴω ἴω Ν οὗ ,ὔ ’ 

καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύ- 
3 “- ᾽ ΄ Ν “ 7] Ν » ΄ 

τοσοντι. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα [τ8] 
7’ 7 ω Ἂν Ν 3 Υ 

παρασάγγας πεντήκοντα᾽ καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν ᾿Αρά- 

[16] 

[17] 

ἴὰ ᾽ σι 5 “ ᾿ Ν 4 

ν ποταμὸν. ἐνταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου 
ᾷ 5 

καὶ οἰινου. 

σαντο. 

Κεφ, 

5 ΄“ 5᾽ ς Ἂ “-“ 3 γ᾽ 

ἐνταῦθα ἐμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτί- 

᾿. 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς ᾿Αραβίας τὸν Ἑὐφράτην 

ὅπως δὲ ὑμεῖς Α. 
17. μεγαλοπρεπῆ ΑἸὰ. δὲ οτι. Ἴ'. 
στῶν Β.Ο.Κ.Ο. Οεἰ. μασθῶν. 
ἐδόκει δή Β.(.1). Οί. ἐδόκει δέ. 
τον ἘΝ, οὖ 6ϑ. 1. 5, 5. 

ἄλλο τι ἀγαθὸν διδῷ ὁ θεὸς, οὐδὲ τότε 
ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. Ἡ. ατ. 4..1, 14. 
Εν. ϑΌΡρΙ. 551: Οἱ μὲν τάχ᾽, οἱ δ᾽ 
ἐσαῦθις, οἱ δ᾽ ἤδη βροτῶν. 

17. μεγαλοπρεπῶς] Ογτορ. 6, 2.6: 
ἾΑθλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδί- 
δου. 

τ8. ὁ ποταμὸς διαβατὸς] [ἄδῃη σοη- 
αρὶ [λκιου]]ο : Ῥ]αίδγοι. [μπ68]]. α. 24. 
ΖΕΌΝ, ατοίϊ5 Ηϊβῦ. νο]. 9. Ρ. 42: 
“ΤῊ ἔϊπηθ θη Ουὐσῖιβ ογοββοα [Π6 
ἘΡγαΐθβ, τηπιϑῦ ῬΥΟΔΌΙΥ παν Ὀθθῃ 
δρουΐ {ῃ6 δηᾶ οἵ Ψπ]ὶν ΟΥ Ὀεριηηϊηρ' 
οὗ Απριιϑῖ. Νονν {πΠ6 ρεγιοα οὗ ργεαῖ- 
οϑύ Ὠειρῃΐ, ἴῃ [ἢ6 ννδίθιβ οὗ (η6. ἔπ- 
ῬὨγαΐθβ ΠΘΔΥ ἐἢ158 ρᾶτΐ οἵἉ 15 σΟτμ86, 15 
ἔχου ῃ6 2ιϑβδύ ἰο {π6 δίῃ οἵ Μδϑγυ: 
1π6 ρουιοᾶ θη {Π6Υ δγ6 Ἰοννεϑῦ, 15 
δθουΐ {π6 τη]441]6 οὗ Νονθιηθου (866 
(ΟΙΟΠΘῚ ΟἸθβηου ΒΒ Βεροῦῦ οὐ {Π6 
Ἐπ Ργδΐββ, Ρ. 5). ἈΘΠΏ6]] ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ 
βύαϊθβ [δύ [Π6Ὺ ἀγα Ἰἰονγαδί ἴῃ Ατιρτιδί 
δα ϑαρίοιηθει (Εχρεϑαϊ. οἵ Χρηο- 
ΡΏΟΗ, Ρ. 277). ΤΊιΘ νγαΐθυβ νου] [Πτι8 

ἐπαινέσετε ἃ.Β..}). (Οὐ. ἐπαινέσητε. 

18. γένοιτο] γέγονε Ἐὶ. 
βασιλεύοντι ἴ,. 

μελήσοι Ο. 
ἅπαν] ἅπαντες Β.Ο. ἅπαντι Μ. μα- 

πλοίοισιν Α.0.Ὁ. 
19. ἀφικνοῦνται] ἀφικνεῖ- 

6 δ ἃ βοτΐ οὗ πηθδῃ Πεὶρῃΐ, θη 
Ογτιιβ ραββ6α,᾽ 

σαφῶς) 1)6 νροοΐϊρ. 1, 5: Καὶ μὴν 
ὑπάργυρός ἐστι (ἴογτα ΑἰΠ04) σαφῶς 
θείᾳ μοίρᾳ. ῬΘΙΓΠΠΠΟΥ 800 06 φανερῶς 
σΟὨ] πριν οὐχ θεὸς, θεοὶ, θεῖος. 

19. ἐννέα--- πεντήκοντα ] [ΛἸΤΩΙἸΤΠῚ 
ἔβσθ [βΠΊΡΟΥΒ Βα Π θοῖββα δηϊτηδανουθ 
Κοςῆ. Ρ. 28 σοπίτα ΑἸἰπβυνουίῃ. Ρ. 74: 
4ὰ] 10. Ρ. 209 οὖ 75 4 Ατᾶχβ, 8118 
ΑΡουτα, μοαιϊ Ἀλαθοιν. 

1. ᾿Αραβίας] Μεβοροίδπηϊδο. ρδγύθτη 
Δ Τηρ 16 ΠῚ ΨΕΙΒ8Π), ααθτ ΑΥ̓ΘΡ 68 
ΘΟΘηϊΐδο. ἸΠΟΟ]Θθδηΐ, ἰοϑίθ Θίσα ΌΟΉΘ 1, 
Ῥ. 20, εὖ τό; Ὁ. Β15- ΠαΘδῖα ᾿φοβίθδα 
ΔΤ ΘΟΘῺΣ γοοδῖ! ϑιιοίοσθ ΑἸΠΤΩΙΔΠΟ 
Ματο. 22,6. Οοπῆ. ΡΠ. Ν. Ἡ. 6, 50, 
42. Μαῃηοχί. Οὑθορυ. γνο]. »» Ρ. 312. 
5ΟΗΝ, “ὙΠ θη Χοπορμἤοη οπηίογθα 
Μεβοροΐδτηϊα, μ6 ο81164 {παῤ ρατί οὗ 
ἴῖ, ὨΙΟἢ Ἰὰγ ἴο {π6 πουίῃνατα οὗ 
Αγάχθϑ (ΚΠἼΔθουτ), ὅϑγυϊα,- ταῦ Ὀ6- 
ἔνθ {Π6 ΑΥ̓ΑΧΘΒ πα {πΠ6 ΡΥ], Ατὰ- 
Ῥῖ8; δῃηᾶ {π6 χαοῖ Ὀδύννθθῃ (ῃ6 Ρυ]8 



[Ὁ 

Ὁ) ΕΧΡΈΕΘΙΤΙΟ ΟὙῚ 

ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔ ἐχὼν σταθμοὺς ἐ ἐρήμους πέντε ́παρασάγ- 
γας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ 
πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες" 
εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν 

εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα: δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν. θηρία δὲ 
παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι, πολλοὶ δὲ στρουθοὶ οἱ με- 

1. πέντε ρη]ὰ8 (Ὁ. 5. ν. τῇ. 880. ἐν τούτῳ δὴ τῷ ποταμῷ ἃ. ἦν δὲ ἡ γῆ Β. 
ὁμαλὲς Ὦ. εἴ φγ. σ, ἐξ ἱξά ΤΏ. 866. ΡΓΙῸ 6] αξῖ5 Ηζεονῖβ Ῥοβίγθιβ ὅμαλον;, (ὐεΐ. 
ὁμαλόν. θάλατταν Ἀ .ἴ,. ἄλλος Ι. 42-.-παντοῖα Α.Ώ.Ε.Μ.Ν.Ὸ.Ε.Ζ. παντοῖοι 
Β.6ὉΟ. ομι. σοί. 

πλεῖστοι μὲν οἱ ἄγριοι ὄνοι. 
οἱ, Ὁ. πολλοὶ στρουθοὶ μεγάλοι Ἀ. 
δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι ἘΝ. 
θοὶ αἱ μεγάλαι. 

Δηα {Ππ|| Τῖν ον ΤΊρτιβ, Βαθυ]οπῖα. 80 
[παΐ δοσογαϊηρσ ἴο Ὠϊπι, γυῖα σοΙη- 
Ῥτῖβθα {Π6 ζογέϊίο ἰταςσῖ, ο Ὀοτῃ 581468 
οὗ {Π6 ΕἸΡγαΐθεβ : ἃ5 ἴῃ ΠΚ6 ΔΉΠΟΥ 
ΑὙΔΌΪα σομηρυῖβοα [Π6 ἀδδογέ ρᾶγῖ, οα 
ῬοΙἢ 51468 οὗ 1ἴ, 8ἃ5 ἔᾺΥ ἃ8 Βδρυ]οηϊᾶ ; 
[Π6 ΤΟΙ ΑΥαχθβ ἔοστηϊηρσ (6 Ὀοπη- 
ἄδτγ Ὀεύννθεπ {Π6π|. 'Π6 πᾶτηθ Νῖε- 
βοροίδιηϊα 068 ἢοῦ Δρρβδῦ [0 Πᾶνθ 
Ὀδθη ΔρΡρ] δα ἴο ἴΠ6 ἐταςΐ Ὀδύτνθθη [6 
ἔνγο ΤΊΨΘΓΒ, ΠῚ] δον 6 ΜαδςἼθαοηῃίδη 
σοπαιιεβί. » Βξμῃεῖ] ΠΙμβέτ. Ρ- 1οο. 

ἐν δεξιᾷ ἔχων] ΑἸΘχΑΠοΥ, ααἱϊ 6ο- 
ἄδθπι Ἰοοο Ὁ01 Ουὐσὰξ Ἐπρητγαίθιη {τᾶ- 
Ἰθαογαΐ, αὖ Ραθαϊαπὶ ἔπατηθηΐϊατη 08 
ΒαΡεγοῖ, 6 ρεὺ Μεβοροίδιηϊδπι ἔδοϊξ 
τα αὖ δα ΞἸπΙβίσατη μα ογοῦ Ἐπ ρῃγαϊθ ΠῚ 
εἴ ΑΥπΊθηΐθ πποηΐεβ. Αὐτίδη. Απδῦ. 
.3. ἢ. 5. ΖΕΌΝ. 

πεδίον ἅπαν ὁμαλὸν) ΘΙΤΏ1118 ἔεγα 
Ἰοσβ ἀθβουιθιίαγ Οὐγίο 4, 9, Το. 
ΖΕΌΝ. Εογμηα ὁμαλὲς ῥγῸ ὁμαλὸν 
6Χ τηθ ΠΟΥ θιι5 ντεβαξαϊεα πῆγα 4, 6, 12. 
Η. ατ. 4.6, 7. Αἀ εαπάθμ βρεοίαϊ 
ὅλεῖ ΡΥῸ ὁμαλῷ ἴπ ΠΠΌΤΟ ὯΠῸ ΤΩΪΠῈ8 
ὈΟΠΟ 4, 2, 1ό, ααστῃ, ΔΙΙΌΙ 1π ἔουτηᾶ 
ὁμαλὸς ΟἸΠ65 σΟΠΒΘηΓΠΔηΐ. 

ἀψινθίου) Ατητηΐδη. 25. 8, 6 ἀθ6 Πᾶς 
'ἴρβα τϑρίομα: “Οὐρηϊΐο ΡῈῚ ροῖ- 
Γϑοΐδιη Ρ]Δ ΠΣ ἼΘΙ ἴῃ ΤΟΡΊΟΠΙ 15 ΔΓΙῚΒ 
Π6Ο Δ4ΌΔΙ ΠΥ ΘΠΙΓΙ ΡΟΒ56 ΡὈΥϑοίου 58]- 
βάτὴ δ ἰωπαάδμη, πθς δα νἱοΐϊαπι 8]1- 
αιπα ΠΙΒῚ ΔΟγοίομτη οὖ Δ ὈΌΒΙ Π1πΠῈ 
εἴ ἀγδοοηί πη" (βαηΐ {τε8 οἰπιβάθιη 
ΘΘΠοΥΒ Ρἰδηΐ80) ““ Δ]΄Ίδαιιθ ΠΟΥ ΔΓ Τα 
ΘΘΠΘΓΔ {ΞΕ 55ιτηα." Ηθγθδβ ΤΟ ]ΟΠ]8 
1111π|8 σα ΠῈ ΔΌΒΙΠΙΠΟ τηθπηογαΐ ΟΠ ΊῈυ. 
ΤΠποτ.. νῸ]. 2, Ρ. ύρο. 5ΟΗΝ. 

καλάμου] Ηρτγθα ρϑηΐϊοι]οβ σΌΥΘΉΒ, 

πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι Α.}., εἴ φὰὶ μὲν. πη. 566. ΒΌΡΓΑ γ΄... εἴ Ῥ͵ΤῸ 
1. ἄ 8118} ΡΡ. ΒδΌαἱδ βιτηΊ] θα 10. ό, Ο. ᾿ρβχοῤοῖτος μὲν ὄνοι ἄγριοι Β. Ε. δι. 

πολλοὶ δὲ στρουθοὶ οἱ μεγάλοι (Ὁ., 4] ΡΓ. ἥ ΡΓῸ 
πολλοὶ δὲ στρουθοὶ μεγάλοι Β. 

πλεῖστοι--- ὀλίγοι οτα. ΜΙ. (ὑθξ. οὐκ ὀλίγοι δὲ στρου- 
πολλοὶ 

ΘΘ ΠΟ] ἔτη ΠΆΒ6ΘΠ8, αὖ γα ΘΠ ΟΓΌΓΗ 
βσθηθσα. Αὐτίδησβ ΑΠΔΡ. 7, 20, 4 46 
Ατδθια: Τῆς τε χώρας ἡ εὐδαιμονία 
ὑπεκίνει αὐτὸν οἱ «εἰ. δε 116 ἀδ 
Ασδθὶα [ε]ῖος Ρροίϊ8 ᾿πέε] Πρ θη 8 6ϑί. 
5ΟΗΝ. 

2. ὄνοι ἄγριοι] ὄναγρον νΟσΑθ το 
ΠΟΙΡΟΒΙΟ νοσδηΐ οδίθυὶ βουρίοσεβ. 
Ρ]ΙΠϊὰ5 8, 44: “Ομπδρτὶ ἴῃ Ρηγγρία 
εὐ Τυγοδοηΐα ὈΥθθοῖραϊ. ΡΏ]]Π5 δουτιπὰ 
σθὰ ΡῬγεοβίδητθιι5 βαροῦα Αἰτῖοα ρ]ο- 
ΤΊδῦασ, 4085 [Δ] ΒΊΟΠ65 Δρρεβ]]δηΐ." [5 
ἸρΊταγ ομαρτατη ῬΏΓΥρΊδο οὐ ᾿υγοδοηΐθθ 
ΘΠ 6 ΠῚ 5686 σθηβαθαΐ σαεπὰ Αἰτίοα- 
Ὠαπῃ, αὖ ΑὙΤΙΔΠῸΒ 1)6 νϑπδΐ. 24. 2: 
Ὅπότε γοῦν ἐπὶ μέγαν βασιλέα ἤλαυνον 
οἱ ἅμα Κύρῳ τῷ Δαρείου Ἕλληνες, οἷς 
καὶ Ξενοφῶν συνεστράτευσε, λέγει Ξε- 
νοφῶν οὗ τὰ πεδία τὰ ᾿Αραβίων ἐξήνυον 
ἀγέλας προφαίνεσθαι τῶν ὄνων τῶν 
ἀγρίων, καὶ ὑπὸ ἑνὸς μὲν ἱππέων μή- 
ποτε ἁλῶναι ὄνον ἄγριον, διισταμένους 
δὲ ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις ἐλαύνειν. Οοπῇ. 
Ατητηΐδη. 24, 8, 5. Ορρίδπιβ Ογπερ'. 
3, 183 5644. ΟΠδρτιπΊ 8815 δοουγαΐθ 
ἀθβουθθη5 ραίσϊατη ΠΟῚ Ποιηϊηαῖ. Αά 
ΘπΠὶ Ἰοσπη Παοα ΒΟΙΡΒΟΡΆΠῚ ΟἸ]ΠΊ. 
ΟΠΔΡΎτΠ ΟΡΡΙΔΠΙ 6858 δηΐϊσηδὶ Αἴτὶ- 
οαπατη, σπορὰ Ποῖα ΖΘΌΓγα νΟςδ 118, 
ἴπ 60 ΕἸΓΆΨΙ, ΘΙΤΟΓΘΙΊΠΙ6 ΘΟΔΓρΡΕ 
(Δ ]]1οὰ5 Ορρίδηϊ Ἰηΐογργοβ. [Ὁ 5ρεὶ- 
ΓΔ ες οοπξαιπαοηςβ ΟἸΌΡοη. 
Ηϊβι. ο. 24, δηηοΐ. 48, ἃ ὙΠ ΐοσο 
δρᾶ Ῥουβοπατη οἰζαΐα5.} Θπο τη ΘΠΪ ΠῚ 
Ορρίδπυβ, Χεπορμοῃ, ΚΠ ]ΠΔπὰ8 εἴ Ατὐ- 
ΤΙΔ 18. ΠΟΙηΪΠδηΐ ΔΙ ΠΠῚ Β᾽]  ΘΒΙΤΕΙΩ. 
18 δδῦ 416 ΠῚ ἴῃ ΟΔΙΏΡΙ8Β ἀ6Βε 8 Αβἰδο 
στοραίϊπη εὖ ΠΠθοσα ᾿ἱποθαθπίθση, τηὰ]- 
ἰοαὰθθ πος ΠΟΒΙΓΟ ἀοιηδβίϊσο δβῖπὸ 

[2] 
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ἢ» 3 .ῃν Ν Ν ΕῚ 7] Ν ΄, χω ᾿ Ν 

γάλοι: ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες" ταῦτα δὲ τὰ 
θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις 
διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν πολὺ γὰρ τῶν ἵππων ἐἔτρε- 
χον θᾶττον᾽ καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι, ταὐτὸν 
ἐποίουν, καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς 
θηρῷεν διαδεχόμενοι [ τοῖς ἵπποις ]. τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλι- 
σκομένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα δέ. 

ἐνῆσαν---δορκάδες Αἴμοπεουβ 9,» Ρ. 307 Δ. 
ἐνίοτε ἐδίωκον Α.Β. Ο. Ὦ. (Οὕὑι. ἐδίωκον 
ἕστασαν ϑίαρὨδητι8. 

ὠτίδες---Θθηρία ΟΤἸῚ. 
οἱ μὲν---διώκοι οτη. Α. 

ΑἸΟΒβατῖο. 
ε ἐνίοτε . 

σαν Β.Ο.Ε. ἱστᾶσαν 1). ἂν ἑστήκεσαν Μ.Ν. 
ΑΙα. τῶν ἵππων Α.--- ὦ. Οὐθῦ. τοῦ ἵππου. 
θᾶττον ἔτρεχον. 
τὸν Α.---Εἰ. (ὑεῖ. ταὐτά. 

Ε ὦ 

οἱ ἵπποι Ὁ). 
04: ὃς ὁ 
τες θηρῷεν διαδεχόμενοι. 

΄, «ὦ ΄, ἘΠ Ρ 

πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι Α.---Εἰ, (ὐρί. πλησιάζοι ὁ ἵππος. 
ἈΝ ἈΝ καὶ Α.---Εἰ, ὡς καὶ Μ. Οεῖ. ὥστε. 

΄ σ 

τοῖς ἵπποις ΟΠ. 1). 5. ν. (Ὁ. πη. ἰογί. 
“ “ 5» Φ ν᾽" 2, , 5» Α 8. 8 »“" ’, 

Ξενοφῶν φησιν ὅτι οὐκ ἦν λαβεῖν ὄνον ἄγριον, εἰ μὴ οἱ ἱππεῖς διαστάν- 
ἐλαφίοις Β. 

ὀτίδες Ρ6Γ ο οἰζαΐ (ἀδ]θῆτι5 ἴῃ 

ἔστασαν Α. ἵστα- 
᾿] ΄ "Δ « ’ 

ἀνιστήκεσαν "1. ἂν εἱστήκεσαν 
ἔτρεχον θᾶττον Ἀ.Β.(. (εἰ. 

ταὺ- 
“6 "σ΄ 

οἱ ἱππεῖς] 
Πεοηηοίν. ΡΏ 8]. 1[)6 ο]ου. 8. 

ἁπαλώτερα δέ] καὶ ἁπαλωτέρα 1). 
ἁπαλώτερα ΟΟ. ρύ., ουἱ δὲ Δα 4141 τη. βεουπᾶδ. ΟΠξ, νᾶΓ. 50γ.1, 7,9. 

ΤΩΒΙΘ ΠῚ ΡΌ]ΟΓΙογθιηαιια ἀθβουῖρβι οἱ 
Ρἰηχὶν ΡΆ}1ὰ8. (ὐοπίγα ριίοἠθυ ΟΠ ασΟΥ 
ΜαυθΔ115 13 ΘΡΙΡΥ. ΟἹ 6586 νἹ θα 18 
4ύθιῃ οχ Αἴτιοα υἱζπηα Δ]]δίατη Οοπη- 
βίη ΕἸ ΠΟ ΡΟ] πὶ νἹαϊΐ οἱ δοοιγαίθ ἀαβουῖ- 
Ρϑιὺ Ρῃμοβίογριιβ Η. Ἐδ. 9, τι, ἴα αὐ 
ΔΡΡαγθαῦ ἔπ1586 ΘΠ ΟΠΔΡΎΙΠη ΔΗ]ΠΊ8Ι 
ϑῖη0 οορπδίμτῃ, ασαοα Ζεῦγα νοοσᾶ- 
Ὀσ]ο ρβιθριῖηο γνοοδῖηιβ. ϑα1Π88: 
Κανδὼ, νῆσος πλησίον Κρήτης, ἔνθα 
μέγιστοι ὄναγροι γίνονται. δος εδΐ 
1η58184 ααμάος Μεθ 2, 7, αυᾶτῃ ΡΒ]]- 
ὨΪᾺΒ 4, 12 οἴπὶ Ὦτγβα οοπίτα Ηϊδ- 
ΤΑΡΥ ΠᾶΠη Βἰΐαπ αἰ. ἔὐχπδιηατιθ τϑοίβ 
ἀρπονῖ ΠΟυγποίοτί ἴῃ [{ΠΠΘΥΔΥ. ὕ. 2, 
Ρ- 53» (τὶ Ποαϊθ Ταιδαρόνησοι, ζπιϑιΐαϑ 
αϑδιπογιη, ψοσδιὶ ἰτδαϊ. Ηφος δέ 
Ταῦδος (ὐΠΠΙτηΔΟΠΙ ἀραὶ ΘΙ σα ΟΠ ΤΩ 1, 
Ρ. 110 οἵ 7, Ρ. 358, βῖνα ἴῃ Ετδαρτηθη- 
115 Ρ- 429, ΟὈΪ ἰαοθηῦ Ἰηΐουρυθίθβ, Π6Ο 
ἴῃ γα θοηθ 5101 οοπδβίαπί. 5ΟΗΝ, 
ΧΟΠπορμποηίθιη ἀἸσουα θαιαπη Κλην 5. 
Εσχαμπι Ποιηοπατ ἴ,. δηποίαϊ ΑἸΠ5- 
γγουίῃ. Ρ. 77. Οοπῇ. Ἀδθηη6]}]. Πμιδέν. 
δ. τοο. 

στρουθοὶ οἱ μεγάλοι] 1)6 τηδρηϊίτ- 
Ἐπ πο’ χἰογττη Ρ]πῖ5 Η. Ν. το, 1. 
ΕἸΠΕ 1)106. 2,.ΡῸ;: 5: 28. ΖΕΌΝ. 
Ασιβίοίθ ἀθ Ραγῇ. ΑΠἸμη. 4, 14, στρου- 
θὸς ὁ Λιβυκὸς αὐυα!ϊῦ; ΦΠΔηο ἀ6 Ν. Α. 
2, 27; στρουθὸς ἡ μεγάλη, Ὁ] ἸΟΟῸΠῚ 
Αὐιϑίοίθ!β παραφράζει. Ἰίθπη 4, 237. 
Ε΄ το 20.. 58. τ4..7: 568 1... 15 6Χ 8110 
ΒΟΙρΡίοσΘ νος χερσαίας στρουθούς. 
Ψυ]ρΆγθιη γΈγῸ ράββθγθιη ἰάθη μικρὸν 
νοσδΐ, οασὴ ΠλῦγοΟ ὨΘΠΊΡ6 ΠΟΙΊρΡδΓἃ- 

τἀτἰὸ. ΘΟΌΗΝ, 106 ἀἜρΡ]1ΟΙ ρΈΠΕΙΘ 
αἸοΐατμη δα ϑΐερῃ. ΓΠ68. 

δορκάδας Ατητϊηϊδηιϊι8 νοσϑὺ σΟΡνΟΒ 
24. 1, 5. Ηδ5 βαβάξεῃ δορκάδας 1η- 
[6] Πσονθ νἱαθῦαν διοῖου ΑΠΟΏΥΤΙηΙΙΒ 
Αυρτιβίδηιι Μ5. ἃ Ο. Εν, Μδθδιὶ οχ- 
ΒουΙρύτι5. οὖ τηθοσχη σοτητητηϊοαίτιβ [6ὲ 
“ΓΙτομ6 1 (ἀαΖεθὶ ΠΟΙΏ]ηΘ ΒΟΥ Ρύτι5. 1Π 
ΟΥδπηουὶ Απθοα. Οχοη. νο]. 4, Ρ. 2602 
5666... ὍἈΌῚ ἰδηθη δος ποη οαϊία] α. 
1ἢ : Ὅτι ἐὰν διωκόμενος δόρκος μικρὸν 
στῇ καὶ οὐρήσῃ; πλέον τρέχει καὶ δια- 
φεύγει. Ὅτι οἱ δόρκοι καὶ οἱ πέρδικες 
ἀλλήλων φίλοι εἰσίν" ὅθεν ὑ ὑπ ̓ ἀλλήλων 
διὰ τῶν θηρευτῶν ἀγρεύονται. Ὅτε 
ὅπου ἂν ἐκ τῆς ἀγέλης εἷς ἀποπατήσῃ, 
ἐκεῖ καὶ οἱ ἄλλοι ἀγελάζονται δὲ μετὰ 
τῶν ὀνάγρων. ὅϑεᾶ αἴνοῦβα σϑηθγα ἢ1ς 
Ρογτηπίαίΐα 6886 ϑΌΒΡΙΟοΥυ. 5ΟΗΝ. 
Οοηΐ, ΑἸηϑνοσίῃ. Ρ. 77. 

θᾶττον ἔτρεχον] 1)6 οε]ογιίαία οπᾶ- 
στογαμῃ ν. ἀ]δηὰ5 Ν, Α. 14, το, 4] 
δα ατῦ ὈΓΘΥῚ ἔαςραῦ! ΟΌ οττιστιπ τη 6- 
οἰ] αύθι : 4Δγ6 661} [Ὀ γε], 4] β᾽ηΐ 
ῬΘΓΠΙΟΙΒΒΊΤΩΙ, 608. ἴα πάθη ΔΒΒΘαΌΔη- 
ἴὰγ. Οὐοηξ, Αὐτίδη. 46 εμδῦ. 6. 24, 
ΑἸηπηδηι5 22, 4. ΔΕΌΝ. 

ἐλαφείοις Αα ΡΠ 8, 68, ύρ, εἰ- 
ἰεΐ Ἠδταπίηιβ ΠΠΘοργ]δοίτιτη Ἠ 180. 
Ρ. 99 ., φὰϊ Ομοβύοθη Ηοσιηβαδβ ρὰ- 
{1 1Πΐου ἀ6]1ο]ὰ5. ΟἹ ΟΥΙΙΠῚ Τη]51586 61- 
οἷῦ ὄνων ἀγρίων τῶν μελῶν τὰ ἐπίσημα. 
(εἰβὰβ 6 Μεαϊὶςο. 2, 18 τοίου ΘἤᾶρΤΟΒ 
ΟΠ ΘΔΡΓΘΙΒ, ΘΟΥΨῚΒ οὗ ΔΡΓῚΒ 86 ᾿»,ΘΠ15 
ΟἸΌΙ να] ἢ ΠἸΒΒΙΤΩ ΠΩ, ἢ 4110 Ὀ] ΤΙ Πγ11ΠῚ 
ΔΙΙΤΏΘ ΗΓ 81. ΖΕΌΝ, 

Ε 
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37 « ΄ “ « , 

4 στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν" οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων [3] 
» Χ » ῇ “ Ν 

ταχὺ ἐπαύοντο᾽ πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύγουσα, τοῖς μὲν 
κ ,ὔ ΄“ Ἁ 3, «“ ς 

ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρω- 
» 3, » ΄“ 5 

μένη. τᾶς δὲ ὠτίδας ἂν τις ταχὺ ἀνιστῇ, ἐστι λαμβάνειν" 
πέτονται “γὰρ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες καὶ ταχὺ ἀπαγορεύ- 

4ουσι. τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν. πορευόμενοι δὲ διὰ 
ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμὸν, 

Ἀ 3 ΄- σι 3 Υ ἊΨ, ΜΝ ΄' 

τὸ εὖρος πλεθριαῖον. ἐνταῦθα ἣν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, 
5 σε ΄ “- ἰς τὰ Φ. ΄“- 

ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἹΚορσωτή᾽ περιερρεῖτο δ᾽ αὕτη ὑπὸ τοῦ 

τὰ ἀπέσπα φεύγουσα Ὁ. ἀπέπτα φεύγουσα Α.ΒΡ.Ο.Ε. ἀπέστα ἀποφεύγουσα 
ἘΓΕΙ, ἀπέπτα ἀποφεύγουσα Μ.Ἀ. ΑἸά. ἀπεσπᾶτο φεύγουσα Βυϊίτηλππαβ. 
μὲν εὐ δὲ ΟΠ. Ὀ Ο, ΪΓΌΤΠα 6 Δ αἷΐ τη. 866.» ὩΪΒ1 ἔοτίβ ῥυῖαβ δηΐ!- 
4αϊΟΥΪ. αἴρουσα Α. Β.Ο. ἄιρουσα Ὁ. Οεῖ. ἄρασα. ἀνιστῇ ϑιθρΒαηαβ. 
101 ἀνίστη. πέτανται ἀ.Β.0.Ε. σείονται Μ. Ο. ὥσπερ] ἁ ὡς 1). εἴ Ο. 
ΡΓ. 86 αἸξ περ τη. βε5. ὥσπερ 8ἃ ταχύ οτῃ. Α. καὶ Β. τὰς δὲ ὠτίδας---ἡδέα 
ἐστιν ΔΙΕΓ ΗΒ ΑἰΠοπδουβ 9: Ρ- 307 . πέτονταί τε (δος οἵη. [,8111.} γὰρ βραχὺ - 

[4] 

ὥσπερ οἱ π. οἵ ἡδέα ἐ ἐστίν. 

ἐρήμου Β. κορσῷ Μ.Ο. κορσῶ Ζ. 
αὕτη] αὐτὴ Ὁ. ρῃ., αὕτη τη. 866. 

8. ἀπεσπᾶτο)] ϑεοηιρίθγαιη ἀπέσπα 
Ρτοθ αν ΟὟ γυτθη δ μῖτιβ ἴῃ Β10]. οτ. 
Ατηβίο]οα. γο]. 5, Ρ. 1το4. ὅ8εα δεῖνο 
ΤἝΟΘΠΓΟΤ6Β5 ἰδ ηΓΠῚ ΒΟΙΙρΡίΟΤΘΒ 18 τ1508 
6586 τηοηὰϊ Ηετηβίεσῃ. δα [μιοϊδη. 
Ὁ. Ὁ. 20, 4:1; . 25ύ, νϑξβ Θχθιρ] τὴ 
ῬΥΓΘοίο ἢος ποβίχγαση ΠΟ δία! ὙΥγιί- 
[ΘΠ θΔ 0}. Οὐπὴ γοῖῸ ᾿πΐτα 2, 2. 12 51: 
Ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπασθῶμεν (Ὠ]ς 
ααοααβ Ὁ. ργ. ἀποσπάσωμεν) τοῦ βα- 
σιλικοῦ στρατεύματος, γθοίθ οομ]θοῖῦ 
Βυϊζίτηδηητιβ οἴϊδπὶ Ὦϊο ἀπεσπᾶτο ΥΤε- 
ΒΕ πο πτη 6556, 40 ἀποῖῦ βουϊρίαγα 
οοαα. ΟΘμοᾶ νέῖὸ ἰηΐγα 7, 2, 11 δϑί 
Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύ- 
σατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀν- 
θρώπους, 101 1 6] Πσοηάστη οἵ ταρε- 
[θη ΠΟΘ η860 ἀποσπάσας τοὺς ὀκτ. 
ἀνθρώπους, (αἱ 1, 8, 13, ἀποσπάσαι 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας). 
5ΟΗΝ, Ἐδοθηθοσατη ΘΧΘΙΏΡ]18 4Ψ6- 
σοΟὈβιαβ δά αϊῦ Ατὐ]βα. γο0]. 1, Ρ. 352. 
2: Καὶ πάμπολυ δὴ τῶν ἄχῶν ἀπο- 
σπάσας ἦγον εἰς τὸ ἱερόν. 

αἴρουσα] ἄπηΠαταβ οαπὶ Αὐἱβίοξε]β 
ἴῃ Ἰοοὶβ δ]]α[β ἁπλώσασα αἰϊχὶΐί, εἴ 
ΘΔ ΠΟΥ ρΡΑΓΔΙΟΠΒ τι518 6ϑβ. Βαῖο- 
ΠΘΠΊ ΒΓ ΠΙΟΟΔΠ]611 σαριθπᾶθ ἀοοεοί 
Ἔλατυβ 14, 7» ὍὯΌῚ ΒΟΥ ΘΠ Π σΘ 560 
καὶ ἐλάττονι (κύκλῳ, γα]ρῸ εδβὲ ἔλατ- 
τον) περιϊόντες ἀπειποῦσαν τῷ δρόμῳ 
ἀγρεύουσιν αὐτὴν χρόνῳ. ΒΟΗ͂Ν. 

πέτονται βραχὺ] ΟἹ Ῥγενεπι οἵ ἰδγ- 

4. μάσκαν εἴ ροβί μάσκα Α.Β. (Πἰς ἱπέτα σκάμα) 
Ο. ,μάσχαν εἴ μάσχα 1). νεῖ. μασκᾶν εὖ μασκᾶ. 

καρσῳ Μ. 
ἐνταῦθα) ἐνταῦθα δὲ Ὁ. 

κορσώτη ). περιερρεῖ Ζ. 

ἄστη νοϊδίατη οὐϊά65 ΡΠηϊο Η. Ν. το, 
20 αἸσπηΐογ ἐαγτάβ. ὅθ ταγαϊδῇβ Ππ- 
8 οααβατῃ τορος ΖΞ] πὰ Ν. Α. 5, 
24 ἃ ΟΟΥ̓́ΡΟΤΙΒ ΡοΟπΠάδΓα δἵ τὴκτυ... 
ΖΕΌΝ. 

ἥδιστα ἦν) ῬΊΠ118 1. α. πᾶτταὶ δρυὰ 
ΗΊβρᾶποβ τη ΟἿΡΙΒ ἀαδτηηαΐδβ ἔπ]588 
οἴά45. ΖΕΌΝ. 

4. Μάσκαν)] Μαβοδη 6588 Ῥίοϊθγηδοὶ 
ΘΔΟΘΟΥΔΠῚ ΟἸΠῚ 8118 βίδξα!ἑ Μδηποσί. 
θορτ. νο]. 5» Ρ. 322. ΞΟΉΝ. ϑαο- 
ΟΟΥΆΠ] αυοαθθ οδηδίθπὶ ἘΙΡΉΓαί8 
ἔπ1556, αὖ Μαβοδτη ραΐαν! ΑἸΠΒυνΟυ ἢ. 
Ρ. 78, οσοπ]οῖξ Κοοἢ. ρΡ. 41. Οοπηξ. 
ἘἈδηηΕ]]. Πίμεέν. Ὁ. τοΖ. 

Κορσωτὴ) Ῥτορα [ἰγζαῆΐ 5. Ετχὶ νεὶ 
Ῥεγαϊ ρου ΑἸηβυγουίῃ. ρΡ. 41. Οοηΐ. 
ΒΘΠΏΕ]]. Π{ιδέγ. Ῥ. 102 5. 

4.---8. ατοῖ. Ηϊβῦ. νο]. 99, Ρ. 44: 
“1 Ἰηΐογ Πᾶΐ [Π6 ΔΥΓῚΥ Παϊίθα ἤΘΓα 
ἔνε ΟΥ 81Χ ἀδΥβ ἔτΌτ [6 Βίουυ δἰξεγ- 
γγαγ 58. (014 τϑϑρεοῦηρ [ῃ6 Ατηρ γακῖος 
ΘΠΔητι5, [Π6 ρτόρμοῦ οὗ {Π6 ΔΙΊΩΥ : 
γηΟ, ΟΠ 5ϑουϊοϊηρ, μαα το] 4 ΟΥτὰβ 
[Πα 15 Ὀγοΐμεσγ νου] ποί ἤρῃέ ῸΓ 
ἴθῃ ἄδγβ (1, 7; 16). ΤῊΪ5 5Βδουῆσθ 
τηιιϑὲ πᾶν Ὀδθὴ οἴεγεα, [ ἸτηδρΊη6, 
ἀυχτηρσ [6 Ὠε]ῦ---ποῖ ἀυτίηρ [Π6 ἀ18- 
{γθββίηρ' τη ἢ ννΒ]Οἢ ΜΌΡῸΝ ΤῊΘ 
θη ἀδγβ παιηθα ὈΥ δ: πῈ8 οχριγθα 
οη [86 ἴουἢ ἀαΥ αἴτεσ {ποὺ [ἰοΐΐ 
Ργ]ς.᾽ 



ἘΠῚ 1 ΑΨ, 9ὅ 

Μάσκα κύκλῳ. ἐνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτί- 
σαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει. σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα [5] 
παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ 
ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς 
πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ" οὐ γὰρ ἦν 
χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ 
χώρα" οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν 
ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν 

6 καὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος [6] 
ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν 
τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων 
τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος δύναται ἔπτ᾽ ὀβολοὺς καὶ 

ἡμέρας τρ. κ. οἵα... ἐπεσιτίσαντο Α.---Ε, Οεῖ, ἐπεσιτίσατο τὸ στράτευμα. 
5. τρισκαίδεκα Α.(.Ε.1.Κ.Ζ. ΑἸά. τριακαίδεκα Ὀ. τρεῖς καί δεκα ἴ,. (εἴ. τρεισ- 
καίδεκα. 
Ὁεί. ὑπὸ τοῦ λιμοῦ. 
Οεί. δένδρον οὐδέν. 
Β.Ο. ει. ἑπτά. 

ἄλλου Α. 
παρὰ] περὶ ΑἸα. 

5. τρισκαίδεκα] [)6 Βοηρῦαγα ΡΘΓ ε 
εἴ αἴνῖβα Ρ6Γ εἰν. Τ65. ϑίθρῃ. 

Πύλας] ΒΑΡΎ ]ΟΠΪ45 1Π{6]]]101 ΒΘ] ΘΗΒ 
ΠδΥΥδῦΟ ἀοςοί, οὖ Ἰοσ5 ΟΡ ΘΘΠΘΙ 6Χχ- 
Περί ἃ δίθρπαμο. ΒγυζΖ.ν. Χαρμάνδη, 
ἘΠῚ οϑί : ̓̓ Επὶ δὲ ταῖς Βαβυλωνίαις πύ- 
λαις, πέραν τοῦ Εὐφράτου, πόλις ᾧκι- 
στο ὄνομα Χαρμάνδη. Μοπευῖξ ΗαΐοὩ- 
ἴπβοῃ. Υ. δα 5.1ο. (ἫΝ. ΟΟοηΐ. 
ΒδηΠΕ]]. Πμδίγ. Ὁ. 83 5.. ΑἸπϑ τ, 
Ῥ. 81, Κοοῖ. ρΡ. 42, αὶ ὩΟΠ ἸΟΟᾺΠῚ 
810 αἸοίαπη, 5θα δηρτιϑίϊα5 :1η{6]]Πρ], 
ἀἸββεη!θηΐθ ατούϊο Ηϊβύ. νο]. 9, Ρ. 
48. 8εα ττθϑηλ ᾿πῃ[6]Π01Ὶ ΠΟ ῬΟΒΒ6 
ΤῊῊ 015 αἰβρυῖαῦ (ὑα115 Πθολογοΐο5 
ν0]. 1. Ρ. 552 5. 

οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδὲν] Η. 6. π66 
»γωΐογϑα αὐϑου εἶα. ὅτε υσορ. 7, 3. 
ἡ. ἄλλα πρόβατα, θοῷ οοἐογὶβ ροϑοογῖίθιδ 
Οὔθ8, 3, 3, 34; οἷ ἄλλοι ὁμότιμοι, ργΩ- 
ἔογϑα ργόσογοβ. ΖΕΌΝ. Υ'. δημοί. δὰ 
πνν νος ΘΗΝ... Τηΐγα᾽ 5... 2. 

᾿ ψιλὴ] 6 ἔδοϊθ ἴδθυτϑε ροβίθα 1 τηθ- 
185 τηυίαΐα ν. τοί. Ηϊβέ. νο]. 9, Ρ. 
45 5. 

ὄνους) Ηδεγοἢ]ο ὄνος οβύ ὁ ἀνώτε- 
ρος λίθος τοῦ μύλου. δ1ς οὔϊδτη Ῥῃο- 
(118 οὐ ϑυϊάαβ ν. Μύλη. Οοηΐτα Ηε]- 
ἰαάμαβ ἴῃ ΟἸγδβίοτηδίηϊα ἀρὰ ῬΠο- 
Ὀατη Ρ. 533. 10, ἰηΐθυ!οσθπη ἰΔρΡΙ 46 ΠῚ, 
ΘΠ πο; ηιοέαηι ΑἸΧΘΓΘ, ἸΠΓΘΓΡΙΘ- 
ἴαῦαν, γθοίθ : αὖ 8π0 ΟἸἸτ δὰ υ]ήδιη 

τὸν] παρὰ τὸν Α.Β.Ὁ. (αὶ ἀο]οῦ παρὰ πι. ἰοτί.), ἢ... λιμοῦ Α.---Εἰ 
οὐδὲν δένδρον Α.Β.0.}. δένδρον ἢ ἢν Κ. 

6. σίγκλων εἴ σίγκλος Δ.Β.0Ὁ. ε ἔπτ᾽ 

δατηοπαὶξ Καὶ ἀβίογαβ. ονου λίθον ἀλοῦν- 
τος ΤηΘΙΏη1 Αὐϊϑίοίθὶθβ ῬΥΟΌ]θτη. 35, 
4. ΟΗΝ, 

ποιοῦντες] ἈΑΡρρδγϑηΐαθβ, [ουπηδηΐββ. 
5ΟΗΝ. 

6. τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ] Ἰ,γάοϑ. ᾿πάδ6 ἃ 
ΟΥΤῚ τηδ]ΟΥ 5 [ΘΠ ΡΟΥΊΡτΙ8, 41 608 δηΐ8 
ΒΘ ΠΟΒΟΒ 1811 ΔΥΤΠΟΓΌΙΩ ὈΥϊναΐοβ γϑα- 
ἀϊάογαῦ 10 61165, τοδί τὴ ΘΧοΎοι- 
Ϊ886 οὖ σδΌΡΟΠΔΙΔΠ, 6χ Ηδγοαοίο 1, 
155.157. δηποίαῦ. [γον Ηϊης ῥτον. 
1, γάμδ οαπροπαΐιν. ΖΕΌΝ. 

καπίθη] δ Βγο 5. σαρ Πάτὰ ἔδοϊξ 
ἀπδττιπη ΟΟἰΥ]ΔΥ ΠῚ : 84 ατιθτὴ τησ]ία 
αἰδβραΐδηί ἱπίογργθίοβ. Οοηΐγα ΡοΪγ- 
ΘΒ 4, 3,32: Η δὲ καπέτις ἐστὶ χοῖ- 
νιξ ̓ Αττικήῆ. ΞΟῊΝ, χοῖνιξ δαΐοιη 56- 
σὐπ τι 81105 {ὙΠῸ 1, ΒΘΟΌ Πα 8185 
ααδίζιογ σού ]αυατη. Κ΄. Βοροκῃ. Με- 
[ΓΟΪορ᾽. Ρ. 20ο--2. 

σίγλων] Ηδβγοῖαβ : Ξίγλον νό- 
μισμα Περσικὸν δυνάμενον ὀκτὼ ὀβο- 
λοὺς ̓ Αττικούς. Ξενοφῶν ἐν ἕκτῃ ᾿Ανα- 
βάσεως λέγει. Ῥμοίπιϑ: Σίκλος (σί- 
γλος Βδοῦχη. Απθοᾶ. νο]. 1, Ρ. 864, 
9) σταθμὸς βαρβαρικὸς,: δυνάμενος ὀκτὼ 
ὀβολοὺς ᾿Αττικούς᾽ οὕτως Σοφοκλῆς 
(Ξενοφῶν μΒαυα ἀὈ16, αὐ ΠΟΙΏΪΏ8 
δρυά Επδίδίῃ. Π. Ρ. 867, ὅτ, ρμευτηὰ- 
ἰαΐα ποίαν! Βυθηςῖ. δα ἔν. 79). Ῥο]- 
Ἰυχ 9, 82: Μηδὲ τοὺς σίγλους ὁ Ξ. 
ὄνομα βαρβαρικοῦ νομίσματος εἰπεῖν 
ἐφυλάξατο. [ΑΌΥΟΥΙΙΠΊ πη]! οΥτιπ σίγ- 

Ὀ 2 
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« ’ Ε] 7 ε ε Ψ 3 ᾿ 

ἡμιωβόλιον ᾿Αττικούς᾽ ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας ᾿Αττικας 
5» ᾽7ὔ 4 3 ΄ “. “- 

" ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο. ἣν [7] 
Ἁ 7, -“ ΄΄ι. ἃ ͵7ὔ ᾿, 2 ’ὔ 

δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὺὗς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε 
ἊἋ ᾽ν “4 ΞΕ ΩΝ Ν , Ν ᾿Ά 

ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλὸν. καὶ δὴ 
΄“ ΄ [ ’, 

ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις δυσ- 
[4 » ζ ἴω δ ἴω Ν ’ 

πορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις 
Ν » , ἈΝ 32 ΄-“ Ν 7 

καὶ εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἐταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λα- 
σ΄ -“ ΄ Α Ἁ ε ’ 

βόντας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμά- 
5 Ν 5. ᾿ῶνϑ 3 “- , “- σ“ 5 “ 

8 ξας. ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν ὥσπερ ὁ 
ξ »» Χ Ν “ὲ Ἂ τ ΄ὔ Χ Ν , " ΡΥ)» ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους συνεπι- 
σπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἢ ἣν 
θεάσασθαι: ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς ὅπου 
ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκὼς, ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις περὶ 
νίκης καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούτους “ 

Ἁ ΄σ σ΄ Ἀ “ 

τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας. 
", ᾿ Χ ΄σ ᾿ Ν 4 Ν ἐνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ 

[8] 

ἡμιωβόλιον ΟΠ ΠΟΙ ἀθσβ ΘΈΡΡΙ. [μ6χ. ἅτ. ν. ἡμ. ἡμιόλιον Β. Οεΐ. ἡμιοβόλιον. 
ἀττικόν Ἀ. καπίθη ῬΟΙ]ῸΧ 4. τύϑ. ἀττικὰς Β. τηᾶπα 566., ΟΙΕΤΚ Ο. Ζ. 
(ει. ἀττικούς. ἐφόρει Ὁ. οἱ στρατιῶται οἵη. Ἀ. διεγένοντο τι η. ἢ 
Ροβύ ὁπότε οτη. Β. γλοῦν] γοῦν 10. εὖ ξογίαβδε (Ὁ. ΡΓ.; ἴῃ 40 λοὺν ἴῃ ΓΑΒΌΓΔ. 
λαβόντας] λαβόντα Ο. ΡΥ., Δα 10 σ᾽ τη. 8ες. γΕῈ] ἰετέϊα, αὖ Δ]ίετο βὶ Ϊῃ συνεκβιά- 
ζειν. τὰς ἁμάξας ταῖς ἁμάξαις Ἐ.1.Κ.Ὶ,. Τ. ταῖς ἀμάξαις, αὖ 5ο1ει,Η. ὅδυσπο- 
ρεύτους Α. 8. σχολαίους Ἐ.---ἰ,. ρίω 5.ν. Ζ. ἐκέλευσεν ἃ. συνεπισπεῦ- 
σαι) συνεπισπεύσειν Α.--Εἰ, δ'υ14685 : Συνεπισπεῦσαι, συνεπιταχῦναι. ὁ δὲ ἐκέ- 
λευε τοὺς κρατίστους συνεπισπεῦσαι. τὰς ἁμάξας. πορφυροὺς Β.Ο.Ε. πορφυ- 
ρουσ οὐτα ἀποίτι ΒαρΡΕΥ σ 10. ἔτυχεν ἕκαστος ΒΟ. Οεί. ἕκαστος ἔ ἔτυχεν. 
ἵεντο Β. οὔ. ἃ. Οεΐ. ἴεντο. δράμῃ Α. Β. .. Κ. ἐπὶ νίκης Α.Β.Ο. ἔχον- 
τες τούς τε Ὁ). ἔννιοι Α. στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλλια περὶ 
ταῖς χερσίν Α.}). Εἰ. οἵ φὰϊ ψέλια Β.Ο. οσὰπὰ Ἐ.---ἴὟ ΗΟ, Ἐπ ψέλια ἐπὶ ταῖς χερσίν 
Ζ. Οεῖ. στρεπτοὺς περὶ τῷ τραχήλῳ καὶ Ψέλλια ἐπὶ τῶν χειρῶν. 

κλος Δ]}Ἐ02ἐἙἂ] δὰ ἰογπμηδη ἃ ῬΠοῖϊο 
Ροϑβιΐδιη. 1)6 πἴτϑαμθ ν. ϑίθρῃ. ΤῊ68., 
αὯ(6 σϑποσα διι6 ΠῚ ΠΌΤΩΙ ἢαἤἾτ18 ΡΕΥΒΙΟΙ 
Βοροκῃ. Μείτθοϊορ. Ρ. 51, 411 σοη]οῖΐ 
ἀγδομτηδτη ἔα1586 ΒΑ υ]οπΊοδτη 5. ΡαῚ- 
ΒΙσΆΤῚ ῬΥΘΕΙ Ρ811110 ΤΩΙ ΠΟΥῚΒ 4ΌΔτη ἔα] 
ΒΑΡΥ]ΟΏΪοα τὸ ΟΡοΪογιπα ΑΥΠΟΟΤΊΙΤη. 

ηΣ ἦν--οὗς] ἘΠ αν. 3.1,7: Ἦν δὲ 
ἃς ἀσθενεῖς οὔσας. καὶ κατὰ κράτος ἐλάμ- 
βανε" Ἴ, 5. 11: Ἦν οὖὺς ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν, οσοηΐογί δίαγΖ. 
διατελέσαι] Τῆς. 4, 78, 5 : Ταύτῃ 

τῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἐκ τῆς Μελιτίας Ἡϑαηήθει: 
αὐ Μελιτείας) ἀφώρμησεν, ἐς Φάρ- 
σαλον ἐτέλεσε, οοηΐεοτγί ΗυτοΒ118. ; 
οι. Οά. Η, 325: Καὶ μὲν οἱ ἔμδ᾽ 
ἦλθον, καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν 
ἤματι τῷ αὐτῷ, καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ᾽ 

ὀπίσσω" [λιοῖδη. ΤΊπηοΠη. ε. 20. [ηϊξ. : 
Βραδύς εἰμι ὡς μόλις τελεῖν ἐπὶ τὸ 
τέρμα, ἨΟΒ δα ϑδίορῃ. ΤΠ68. 

8, τούτους] Νοίαβ 1145 ΡῬΌΓΡΟΘαΒ 
τὰη1ς48. Οοηΐ. Ογτορ. 1, 3, 2: Ταῦτα 
γὰρ πάντα Μηδικά ἐστι, καὶ οἱ πορφυ- 
ροῖ χιτῶνες καὶ οἱ κάνδυες καὶ οἱ στρε- 
πτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια τὰ 
περὶ ταῖς χερσίν᾽ 6, 4, 2. ΖΕΌΝ. Υ. 
[μγατα. Νιπουθἢ απὰ {5 Βοπιαΐπϑ νοῖ. 
2, Ὁ. 321 Β. 

ἀναξυρίδας] Τ Ζεῦξεβ ΟΥαπηεν Αποοά. 
Οχοπ. Ψ0] 45, Ῥ.- 4359. 945 Θάλπει. ἀ- 
ναξύριδος (810)} ἔΑνευ βράκκου" οὕτω 
γάρ φησιν ὁ Ξενοφῶν ἐν τῇ Κύρου 
᾿Αναβάσει᾽ “ἀναξύριδας (816), οὃς κα- 
λοῦσι βράκκας." ὍΡΙ ροδίγοιηδ δχ τηθ- 
ΤἈΡΉΓΑΒΙ δα αϊία. 
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σ , »δχλ Ν Χ ΄ » , » Ν 

ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν 
“ Ἂ Υ͂ ἍἋ 3 ΄ ᾿ 

πηλὸν θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς 
ς ᾿ς Ν ᾿Ὶ Ξ “ 5 “ « “4 ΄- 

οἁμάξας. τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἢν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶ- [9] 
Ά «ὉὉἋΧΝ Ψ Χ “-,“Οο 

σαν τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα 
ἢ τινος ἄλλου ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ μὲν 

“σι “7 7 5 ὦ 7] ᾿ τὸ Ἂ 

θᾶττον ἔλθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μα- 3 { μ 
“ σ ᾿ Α ,ὔ 7, 

χεῖσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρε- 
΄ 7 ψτς, 3 ἐπε 

σθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἣν τῷ προσ- 
ζ΄ Ν “- ξ ,7 » .. οὗ 7 

ἔχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως ἀρχὴ πλήθει μὲν χώρας καὶ 
Ξ » Ν 53 “- Ἁ ἕ ἴω ε ΄σι ΄“- 

ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς: δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ 
Ιά ᾿ ’ » Ἢ “᾽΄ Ν ΄ Ν 

διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενὴς, εἰ τις διὰ ταχέων τὸν 
Γι ἴω ,ὔ Ά “- ΕῚ Ρ ΄ Α 

τΙοπόλεμον ἐποιεῖτο. πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποτάμου κατα [το] 
Χ “ Ν 3 , 7 ,ς 

τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἢν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, 
5, Ἂ “ ἢ ε σ᾿ » ᾽ 

ὄνομα δὲ Χαρμάνδη" ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον 
ΥΝ 7 Ζ Ψ Ὁ 7 ἃ 53 

τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες ὧδε. διφθέρας ἃς εἰ- 
7, 3 ΄ 7 5 “ 

χον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα συνῆ- 

ΑΞ ἄς 

ὥς] ὅς Β. οἱ Ὁ. ἴῃ τὰβ., 4] ᾿Γ. ὥς. 
ζετο 10. 
συμμαχεῖσθαι Ἐὰ. μάχεσθαι Ἰ".---Ἰ, 
βασιλεῖ Α.Β.Ο, Οεῦ. βασιλεῖ συναγείρεσθαι. 

τῇ βασ. 10., Ἰάθπηατθ ἀρχῇ. τὴ---ἀρχῆ ΟΟ. ΡΓ., ΑΙ [ΘΓ Π1. 566. 
εἴ. τῷ δὲ μήκει. 

το. εὐφράτου ποταμοῦ Α.}}.Ὁ., αὶ ρτ. εὐφρά- 

βασ. Δ. 
μὲν γ γὰρ ΔΑ. τοῖς δὲ μήκεσι Α.--ΟἸ, 
εἴτο Α.Β.0.}0. (δῖ. ποιοῖτο. 
τή, ΟΥ̓́Τ. Π1. 566. Π.ΕὉ, Οεί. εὐφράτου. 
ῬΒΘΟΠΘΌ ΑὩΑθδΒὶ ϑίθρῃ. Β γα. 
κάρφη, 4] οαπῃ Ζ. σκεπάσματα. 

9. δῆλος ὡς σπεύδων] ϑορ!. ΑἹ. 
326: Καὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων 
κακόν (Εά. Οὐ]. ό3ο: Ταῦτα ὅδ᾽ ἁνὴρ 
ὡς τελῶν ἐφαίνετο. ΟΘυθαβοῦτη (0]- 
Ἰαΐβ οϑί 1 υϑιὰβ Ρ. 128, 27: Δῆλοι 
ἔσεσθε ὡς ὀργιζόμενοι. ὨΙΟΘΟΥΙ. 11, 2} 
τηθα. : Πᾶσιν ἐγένοντο καταφανεῖς ὡς 
τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀμφισβητήσοντες 
(4111 τα] ἀμφισβητήσουσι) τῆς κατὰ 
θάλατταν ἡγεμονίας. ΑἸοΙρῆγ. Ερ.1, 7 
Δ 610 ΨΦαροοῦΒια8. 

σχολαίτερον) 1)6 [ὈΓΠῚ18 σχολαίτε- 
ρον οἴ σχολαίτατα ἃριι Χεοπορθοη- 
ἴ0πΔ 4αοαιι6. 8]1ποὔ]6 5 ἴῃ δ]ΐθγαβ τηὰ- 
(δΈ15, 41101 νθῦῸ βϑυνδίιβ ἴῃ ΠΠὈΤ]5. ΟἸΧῚ 
δα ΤΠ 65. ϑύθρῃ. νο]. 7, Ρ. τ688 Α, Β. 
Οοηῖ. δπποί. δα 4; 5» 38. 

ἀσθενὴς) “6 Τοτηδγῖκ, νν] ἢ Χ. 
τη κοβ, βου πα. οααϊ]ν, ΜΉΘη να Τὸ. 
Π θεοί, [πᾶς Αὐΐαχουχθβ, ΠΟῸρ ἢ ἴακθη 
Ὀγ Βαγρυῖβο, δα, ΔοοογἸηρ' (0 158 Οὐ 
βίδίθιηθηΐ, Αἰγθααν γΓαϊβοα 1,2ΟΟ,ΟΟΟ 

μὲν) Γ[ΛΌτ] μὲν ἂν, 4886 οπι. 1). (΄. ργ., 5. ν. Δ(1α]ῦ τη. 8566. 

διαβαίνοντα ΟὉ. 
ἐμπίπλασαν Α.1). δ΄ιτιίαδδ, 566 4]. ἐμπίμπλ. 

» Ἷ 

ἐκαθί- 
τοσοῦτο". 

συναγείρεσθαι 
ε ζω 

ἡ βασ.] τοῦ 

μὲν] 
ἔποι- 

9. ὡς δαάαηῖ Α.Β.0.Ε. 

ΓΑΡΥῚ σχολαιότερον. 
συνιδεῖν δεῖ 1). 

διαταχέως Ζ. 

χαρμάνθη Α.Β.0.10. ΑἰἸΐζογαμῃ οχ ὅο- 
διφθέρας---ὕὅδωρ δυϊαδβν. 

πη6η.᾽ ΓΒ ]νν 81, ΗἸβίου. νο]. 4, Ρ.312. 
56α ν. ἀηπῃοῦ. ΔΑ 1, 7.11. 

το. Χαρμάνδη] {ΠὙῸ1 8] ΠΟΘ 581556. 56- 
ΟᾺ}15 ΡΟΒίθΙΟΥΊθτι8 [)ακίγα βυιβριοαΐαν 
ΜδπηοΡ. (ἀθόρν. νῸ]. 5. 5 220. 
5ΟΗΝ. Ηἱἴέ βοουσπάππ ἔθηη6]]. 1|- 
ἰμδέγ. Ὁ. τοῦ, Αιηβνουίῃ. ρΡ. 84, α15- 
ΒθηπΠθηΐθ Κοοῃο Ρ. 42, σΟΠΒΘηΘηΐθ 
ατοίο Ηϊϑβύ. νοὶ]. 9, Ρ. 46. 

στεγάσματα] Ρ]αίο Ρο]1. Ρ. 270 Ὁ: 
Τῶν ἀλεξητηρίων τὰ μὲν στεγάσματα, 
τὰ δὲ σκεπάσματα" 280 19) : Καὶ τοίνυν 
τὴν τῶν ὁλοσχίστων σκεπασμάτων θε- 
ραπείαν δερματουργικὴν, καὶ τὰς τῶν στε- 
γασμάτων, ὅσα τε ἐν οἰκοδομικῇ καὶ ὅλῃ 
τεκτονικῇ καὶ ἐν ἄλλαις τέχναις ῥευμά- 
των στεκτικαὶ γίγνονται, συμπάσας ἀφεί- 
λομεν. ΧΘΠΟΡΠΟΝ βοφοϑίγα αἸοϊύ, 46 4α]- 
05 (ὑαϑαι. δα ϑδιαθίομπιῃ Οεοἴαν. ο. 82, 
αὖ εϑῦ δρια Αὐτὶδητιπη ἌπΔΒ. 3» 29, θϑ: 
Τὰς διφθέρας, ὑφ᾽ αἷς ἐσκήνουν οἱ 
στρατιῶται, ΘΓ 1, 3, 7 : Καὶ τὰς διφθέ- 
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Υ̓ ,7ὔ « Ὧν “-“ ’ὔ Ν, ΣΝ 

γον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τῆς καρφὴης τὸ ὕδωρ᾽ 
ὃ». ἢ ' ’ πὸ Ὁ ’, τυ ’ φ. ἃ 

ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, οἰνὸν τε 
"“ ΄ ᾿» “ Ν ΄- “ 

ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σῖ- 
τι τὸν μελίνης" τοῦτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. ἀμφιλε- 

ξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος στρατιωτῶν 
καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου, ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ 

’7, Α Ἂν; “-“ 

Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν. ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ 
ΠΩ ,ὔ " πὶ 

στράτευμα ἔλεγεν' ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἐχαλέ- 
ζω ΄σ- ’ὔὕ -“- ς ἢ ΄ 

τφπαίνον καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. τῇ δὲ αὐτῇ 
ἐὸ Νὰ ΄, ᾽ κ πεν Ἢ ΄ Ξ σή Ν 
ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ 
ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐ ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ 

’ 

σκηνὴν διὰ τοῦ. Μένωνος ̓ στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς 
περὶ αὐτόν: Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν. ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε" 

΄᾽ Ἀ , “-“ 7 7 ε 53 

τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις, ὡς εἶδε 
7 δ “- Ω Ν Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ" καὶ οὗτος μὲν αὐ- 

[11] 

[12] 

συνέσπων τὰς διφθέρας ϑυϊά85. τῆς κορυφῆς Α. ΒΟΡΙΗ. ταὶ τούτῳ Η. 
᾿ς τῆς φοινίκης Α.Β.ὉΟ οἶνον ἔπινον ἀπὸ τῆς βαλάνου τῆς ἀπὸ τοῦ 
φοίνικος ϑυ ααθ γ. βάλανος. ἦν δὲ καὶ σῖτος ἀπὸ μελίνης---πλεῖστον δυϊάδθν. 
μελίνη. καὶ σίτου καὶ μελίνης ἨΔΥΡΟΟΓ. 8 1,2, 22 οἰϊαίιβ. ΤΙ. τῶν τε] τῶν Ὦ. 
στρατιωτῶν---μένωνος οτη. Ἀ. τοῦ ἀπε κλεάρχου Ἐ.---Ἰ, Τ. 2. τῶν δηΐε τοῦ ΑἸά. 
ϑυϊάαβ ν. ἀμφιλεξάντων (ᾳποα νοο. Θζϊᾶτη ῬΒγγπΙοΠτιβ ΒεκκΚ. Ρ. 28, ΙΝ Βϊπα 
νἹἀ δία δβουτθ), εἴ ἐοτγίαββο Εἰ. τοὺς τοῦ μένωνος Ὁ.Μ.Ο. τῶν τοῦ μέν. ε- 
ἐνέβαλλεν Η..---ἰ,. Οοπῇ, δαϊάαβ ν. ἐνέβαλεν. ἰσχυρῶς κλεάρχῳ ἃ. 12. ἑαυ- 
τοῦ Α.Β.0.}. αὐτοῦ Η.Κ.1,. Οεί. αὑτοῦ. προσήλαυνεν Α. κλέαρχον Ἀ.Β. 
(.Ὁ. Οεί. τὸν Κλέαρχον. προσιόντα Ῥτο διελαύνοντα ϑ1488 ν. ἵησι οἰΐ8 8 
σχίζων τις ξύλα---ἀξίνη. ἴησι ΒΟ. ἴκοι Α. οἵ τῆοχ πολύ. 

ρας, ὑφ᾽ αἷς ἐσκήνουν, τῆς κάρφης πλη- 
ρώσας. ϑίγαθο 2, Ρ. 504 εἴ 41101 σκε- 
πάσματα δὰ δτηϊοίατη Δα θοῦ, στε- 
γάσματα 5πῃῖ ἴῃ ἰθοΐοΥ]]5 να] (θη ο 8. 
5ΟΗΝ, 

συνέσπων) Ατὐτίαπιι Απαῦ. 5; 9, 5: 
Καὶ αἱ διφθέραι τῆς κάρφης ἐμπιπλά- 
μεναι. Ἰἰίθτη 6. 12, 4: Ἐνταῦθα ἐπλη- 
ροῦντο τῆς νυκτὸς αἱ διφθέραι τῆς κάρ- 
φης---καὶ κατερράπτοντο εἰς ἀκρίβειαν. 
δεα Ἰοοὰβ ΑΥΤΙΔΠΙ 4. 29, 8 τηδηϊξο- 
βίδιῃ Ὠαθοΐ ᾿πη] 8 ΠΟ Πθτ ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΒ : 
Ξυναγαγὼν τὰς διφθέρας, ὑφ᾽ αἷς ἐσκή- 
νουν οἱ στρατιῶται, φορυτοῦ ἐμπλῆσαι 
ἐκέλευσεν ἁ ὡς ξηροτάτου, καὶ καταδῆσαί 
τε καὶ ξυρράψαι ἀκριβῶς, τοῦ μὴ ἐσδύ- 
εσθαι ἐς αὐτὰς τοῦ ὕδατος" ἐμπλησθεῖ- 
σαι δὲ καὶ ξυρραφεῖσαι ἱκαναὶ ἐγένοντο 
διαβιβάσαι τὸν στρατόν. Αὐπμοα εδβ0 
καταρράπτειν ΑΥ̓ΓΙΔΠΟ, συσπᾶν αἰχὶ 
Χοπορθοη. [ὴ)6 τὰ οοπῇ, ὑββδυθ. δὰ 
δ ιθ 1 (868. Ο. 57. ΞΟῊΝ, 54:16 ἔξ 

Ἔχθροϊσαγη ὑγϑαά χη  Ὁ]]ΊΔ 8 ΡΘΓ Ἰἰοσα 
8415 βίαρτιδηζια, ἰεβϑίθ ΑΥΤΆ ΠΟ 24, 
3: “Οοπῃβίσατβ ροηθου]β πιὰ ]εῖβ οχ 
ΕΓΙΡῸΞ, οἵ σοτίδοθὶβ πανθιιβ, ᾿Πἀοτα- 
46 Τοηΐθοίβ ρδὶπηαγατη {γα ]θ8,᾽ 
βοίς. Οὐοηΐξ. 101. 25, 6 : υὉ]Ὰ ἀγοδιθοῦ 
ῬΙΓΟΓΙΉΙ5Β1586. ἀἸσαπῦαγΓ αἰ] θ8 6 οδ680- 
ΓΙ ΔΗΪΤΊΔΙ τη ΘΟ σΟΔΟΤΊΗΘΗΐΑΙΘ 
Ροπίθβ. ΖΕΌΝ. Υ. δὰ 2, 5.» 9. 

φοίνικος] 106 Ρδἰπηδγατη τα] εἶξα- 
ἀϊηθ οἱ ργεϑίδηξζια ἴπ 15 ΤΘρΊΟΠΙ 118 
ν. ΟΥὐτορ. 7,» 5. 11; Ηετγοαοΐ. 1, 103: 
Πϊοά. 2, 53 :; Απητηΐδη. 24, 3. [)6 νπο 
ΡΔἸτηθο δ᾽ υβαᾳὰθ σοηβοϊθ πὶ τηοᾶο Ὠ)]- 
ΟΒΟΟΥΪΔ 68 5, 40, ΡΙΠΠἰὰ5 12,4. ΞΟΗΝ, 
Οοηΐ. ᾿πῆτὰ 2, 3. 4; Αἴμπεη. 1, Ρ. 29 
Ὁ, τὲ δαάϊδ γπθ ΟΥΑΙ αἰϊᾶτη ἃ Χϑη. 
Ϊῃ Απάθ881, ἈθηΠΕ]]. Πἰιδέγ. Ρ. 118 58. 

σῖτον μελίνης] ΜΕΙΙΠΟΡΠΑΡῚ Ἰρίοαν 
ογδηΐ ῬΟΡῸΠ Πυ]ὰ5 τερίοηῖβ. 5ΟΗΝ, 
νοηδονυ  αδ: 
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εἶτα πολλοὶ, 
ἑαυτοῦ στρά- 
καὶ τοὺς μὲν 

“ σ Μ“ἷἤ Ν 7 Ψ  Ν 

τοῦ ἡμαρτεν' ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, 
-“ , Ν ΄ Ν 

13 Κραυγῆς γενομένης. ὁ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ 
Ν 5 Ὅλ 7 9 δ, ὧν 

τευμα, καὶ εὐθυς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα" 
᾽ “ ,ὕ “ ἡ »ὴ μὴ , 

ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γό- 
Γο πον Δ Ν ᾿ “ ν Ν ς 

νατα θέντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱπ- 
ΓΝ Ξ Ξ 7 Ἀ ΄ὕ 

πέας, οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταρά- 
3 Ἁ » - “ ) οἷ 

κοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς 
“ “ Ν ᾿ 

Μένωνος, ὥστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ αὐτὸν Μένωνα χ ᾽ 
Ἂν ὦἱΝ ἣν ὧῺ ε Ν Ψ 3 “- 

καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὄπλα" οἱ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες 
᾿φτῷ πράγματι. ὁ δὲ Πρόξενος ἐ ἔτυχε γὰρ. ὕστερος “προσιὼν 

καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν, εὐθὺς οὖν εἰς τὸ 
μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ ἴζλε- 
ἄρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὃ δ᾽ ἐχαλέπαινεν ὅ ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου 
δεήσαντος καταλευσθῆναι πρᾷως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος, 

15 ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου. ἐξίστασθαι. ἐν τούτῳ δ᾽ [15] 
ἐπήει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα᾽ εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε 

Ἂ Ν Ν “- δ - “ “- “ 

τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν 

[13] 

[τ4] 

13. ὁ δὲ---ὅπλα διϊάδβν. παραγγέλλοντες, ὉΌΙ ἐς τὸ αὑτοῦ. τὸ εἴ ρ8.11οῸ 
Ροϑβί μὲν Ο. Ἰη{}10 τη. 860. παραγγέλει τὰ ὅπλα Α. αὐτοῦ ἐκέλευσε Α.Β.6. 
οἵ χὰ πσεν, Ὁ. (Οὐ. ἐκέλευσεν αὐτοῦ. ἱππεῖς Α.Β.0.}. αὐτῷ ΟΠ. Α. 
τεσσαράκοντα Η. 1.1, οἱ πλεῖστοι ΟΠ]. Η. ρζ. 1. καὶ αὐτὸς μένων Α. 
τρέχειν] χ ἴῃ τάϑαγα (Ὁ. ΡΥ. [ογίαβϑθ π. 
τῷ πράγματι οὔ. Κ᾿. ΕΝ]. 
ἘΣ. οἱ ὕστερος Β. Οεϊΐ. ὕστερον. 
ῬΓ. Ὁ. εὐθὺς Ὀ15 Ο. 
ὅτι Μ. 
αὐτοῦ φῬοηϊΐ Ζ. 
ἐκέλευσε Ἀ. Β. Ο. (δῖ. ἐκέλευε. 
Π.Ε. 
Β.Ο.Ὁ. Οεί. εὐθύς. 
Ο.. 

οὖν οἴῃ. ἢ. 

12. εἰς τὰ ὅπλα] [ηΐτὰ 8, 2 ἀ6 6ο- 
ἄεπὶ : Τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν 
ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ΗΝ, 

τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέν- 
τας] Ἰτοάον. 15, 32: Παρήγγειλε τὰς 
ἀσπίδας πρὸς τὸ γόνυ κλίναντας ἐν ὀρθῷ 
τῷ δόρατι μένειν, αΌΪ 5: πη168 ῬΟΙΥΘΘΠΙ 
οἱ ΝΘροῦ ἸΙοςοβ σοηΐαμὺ Δ 6886]. 

14. ὁ δὲ Πρόξενος ἔτυχε γὰρ] Οοηΐ. 
στ ὙΠῸ: 1. 22 : Τῶν. δὲ ᾿Αθη- 
ναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν 
τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ 
ὡς ἤσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς" 
οὔ 811 βχϑιηρὶα ποῸ8. σοῃί]τη5 δὰ 
ΤΊ65. ϑίθρῃ. ν. Δὲ, ρ. 927 Ο. οὐ Αὖ- 

12: ἐτύγχανε 1). 
πλὴν τῶν ὁπλιτικῶν Εἰ. 

ὀλίγον Α.Β., αὰὶ βαριὰ ροπὶ :, 
πάθος] πράως Β.. ουἱ ἱπηροηΐξ : 

ἔστησαν. Β. ἵστασαν 1). ἔστασαν (ΟΗ͂. 
ὕστερος Α.Ο..Ε.6.Η. τὰ. 566. 

αὐτῷ] αὐτὸ 
αὐτοῦ οτὴ. Τὰ. ΕΝ. ργ. 1.Κ.1}.. αὐτοῦ 

(. τη. 866.» 41 ρΓ΄. ὀλίγου. Δηΐθ 
αὑτοῦ ὴ. (ὐθύ. αὐτοῦ. 

15. ἐν τούτῳ δ᾽ ἐπήει καὶ κῦρος Β.Ο. εὖ αἱ δὲ 
ἐν τούτῳ ἐπήει κῦρος Ἀ. Οεῖ. ἐν τούτῳ δὲ ἐ ἐπεὶ ἧκε κῦρος. 

τὰ παλτὰ Α.--ἘΠΠΝ. (εἰ. τὰ ὅπλα. 
τῶν πισιῶν Ἐ;. (ὑεῖ. τῶν πλείστων. 

εὐθὺς δ᾽ Α. 
τῶν πιστῶν Α.Β. 

πο]. 844 1. Το. Υ,. οὔϊδιῃ δα 2, 5, 12. 
ἔθετο τὰ ὅπλα] ἴ. 6. οὕτη ΔΙΠῚ15 ἴῃ 

8616 οοῃείβίθθαῖ. ὅ1ς ᾿ζθσσῃ ὅ, 4. 
5ΟΗΝ. γἱά. [πὰ. 

πράως λέγοι] Οοηξειύ ὙΥγυΓΘΠΡ Δ Οἢ. 
Εριϑι. ΘΕ: Ρ. 22, Δα] δηὶ ρΡ. 225 Ὁ: 
᾿Αφελὼν δὲ τὸ δύσφημον τὸ λειπόμενον 
αὐτὸς ἀναπλήρωσον' εἰ ἰβούλει δὲ, καὶ παρ᾽ 
ἡμῶν αὐτὸ ἀνάσχου πράως λεγόμενον. 

15. τὰ παλτὰ] ῬοΥδθ6 Θαυϊΐοϑ ἄπο 
δοιὰ ροβίαθαηπί. Υ'. Ογτορ. 1, 2, 6: 
4; 8» 9. [ηΐγας 8, 3 δ᾽ α6 Ογτο: ᾿Ανα- 
βὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς 
χεῖρας ἔλαβε. ΞΟΗΝ. 

τῶν πιστῶν) Οὐηΐ, Ἰηΐτα ὁ. 8, 1. 
ΖΕΌΝ, 
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τό ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. Κλέαρχε καὶ 
Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες “Ἕλληνες, οὐκ ἴστε ὅ τι 
ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε 
ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ 
ἐμοῦ ὕστερον᾽ κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πᾶντες 
οὗτοι οὗς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν 

17 παρὰ βασιλεῖ ὄντων. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυ- 
νἀ » Ἰδρλαν ἥγῃρ-. 

τῷ ἐγένετο᾽ καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο 
Ἔν 

τα ὅπλα. 
ΚΕΦ. ς΄. 

᾿Εντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος" 
εἰκάζτο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. οὗτοι 
προϊόντες ἔκαον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν. 
᾽Ορόντας δὲ Πέρσης ἀνὴρ γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ 
τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβου- 

2 λεύει Κύρῳ, καὶ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς ὁ δέ. οὗ- 
τος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς 

τάδε Α.Β.Ο.Ὁ. Οει. ὧδε. 
ΡεΓ ἡ Ροϑβίῖΐο, }). 
ααὶ ΤΏΟΧ ΟΤΏ. ἐμοῦ Α. 
ὑμῖν Ζ. ὑμῶν Ο. ΑἸά. ἡμῶν Μ. 
κόπρος] κόπος 1). κόπρος καὶ στίβος Ζ.. 
καὶ εἴτι ἄλλων χρήσιμων ἦν Αι. καὶ ἄλλο εἴ τι Ὁ. 
ὀρόντης Α.Ο.Ὁ .ΕΤ. ΚΙ, Τ. ἡ ΒΌρΡΕΥ α τη. τεο. Β. 

τ6. ποιεῖτε] ποιῆτε Τ᾿. 
κατακόψεσθαι Β.}).1.. κατακόψεσθε Ὁ. ΡτΓ., ΘΟΥ̓Τ. πη. 566. 6Θἔ 

ὑμετέρων Ἦ 

συνάψητε, ε 88- 

πολεμιώτεροι οτὴ. α.Η. ργ.- 
. ἴχνια Α.---Εἰ, ἴἔχνεα Μ.Ο. Οεέ. ἔχνη. 

ποδῶν ἵππων Εἰ. ἔκαιον χιλὸν 
ΓΑΡΥ] ἔκαιον. ὀρόντας] 
ἐπιβουλεύοι Ἀ. Ῥοξβί 

καταλλαγεὶς δέ Ἰηΐοεγραηχὶ ΒΘΙΒ Κι Αοί. Εσπα. ἃ. 1740. Ρ. 417, ΌΤΙ ροβῖ 
πολεμήσας. 
πὰ 566., Ο., 4] ογαβὶῦ δ! ααϊα ρΡοβί ὠ. 

τ6. πολεμιώτεροι ἔσονται] Οοηΐ. 2, 
4, 5 οἵ Το. ΨΦΑΟΟΒΞΚ. 

1. κατὰ χώραν] ΔΙ Κθη. δα Ηερτο- 
ἀοῦ 4.1 38» Ὁ] οϑί πάγχυ κατὰ χώρην 
ἤλπιζον τοὺς Πέρσας εἶναι, 1. 6. 6888 
6] τηϑηθῦα δάδπις θοάθπι 1η ἰοοο, οἵ 
Καβίεγ. δὰ Αὐϊβίορῃ. Ρ]αΐ. 267, ἴοτ- 
τηυ]απα Ὀ6Π6 δηΐ Ἰηξογρτοίδι. Θέσθαι 
τὰ ὅπλα οβὲ ἢ. 1. ἀδροῃθῖθ ἈΙΙΉδ. 
50ΟΗΝ. -. [πάᾶ. ν. Τίθημι. 

ι. ἴχνια, φορά ρῥγεθθηΐ τη ]ΠΟΥ68, 
ααστη πραῖι8 ἀρὰ Χοπορμοπίθιῃ 510 
8101, ΒΘΙΩΡΕΙ δ βϑοριββϑίτηθ αἸσθηΐθπΊ 
ἴχνη, εὖ ΑΥὐΠΟΟΥΆΙη σοτΐα 1ῃ ΡΥΟβᾶ ΥἹχ 
τροσϊδίπιν, {Π]Πδύπιτη νἹἀθίτ" Ὁ ΠΠΌΤΑΡῚΒ 
ΗἩοιηθυῖοϑθ ζΟΥΤηδ6 ἀββιιθίϊβ, οαὐτι8 οχ- 
ΘΙΏΡρΪα βαπί ἀραα ᾿βϑγᾶτη σἴΟΡ. Εε]. 
νΟ].1, Ρ. 358. (αἰδῇ. : Ἴχνια ἐν αὑτῷ 
στιβαζόμενος εὕροιτό κά τις" Αγοίαθιιπη 
Ρ. 126, 7: Ξυναπηλάθη πάντα τῆς νού- 
σου τὰ ἤννία βουρίογθπι ῬΒ]Ο δ α1Ξ 

2. εἰ οτη. 1).. 1ῃ Γαβαα ΟΠ αὖ οὗ ΠΠΘΓο ὠ, δοσοηΐατῃ ἃ τηδ- 

ς.12 : Ἔς τὰ τῶν μακάρων ἴχνια. 
ἔκαον͵] Ἐοττηδη κάω ΧΕΠΟΡΒΟΠΕ 

ἈὈΊχαΘ τἀ ἀθπάδμ βουνδγαηΐ ΠΌΤ] οπ- 
Ὧ65 4 πΠῈ 8101 απ Η. ΟΥ. 4, 1. 1, οἵ 
ἈΡῚ ἴῃ κλῶν ἀδργαναΐα ἑαΐο Ἰδίπιξ 4, 5; 
ΤΟ, 8115 0615 δαΐ ναι ηΐ65 ΠΟ ΓΔ ΠῚ- 
αὰ6 δὰ ἴῃ δ]ΐθσα Ἷοηβθηϊδηΐεβ, αἱ 
ΠΊΘΙΙΟΥΘΒ ἴῃ ΑΠΔΡδΒῚ ὉΌΙα 6, ἀθίουϊου!- 
θ115 ἰαπίαχῃ γϑοΐδτη Δ] αοὔ168 βεῦνδη- 
{08 : ααξθ δὔϊδιῃ ἴῃ Οὐτορεβαϊα, ρδυ]- 
[ΕΓ δίχα ἔοστηᾶ κλάω, ᾿πίοΓ τη ογαβἃ 
δαὖὺ οθαπιοία ἃ ΠΟΥΘΟΙΟΥΙΒΈΒ. 

᾿᾽Ορόντας] [ῃ ἔοττηδ ΠΟΙΆΪΠΪΒ5 ΠΤ 
ἴα αὐδηξ ΠΌΤ] αὖ ΟοἸηπθπι 6 πὶ ΒΌΔΠῚ 
[ο0]]απΐ, σοηβίδηΐθυ Ἔχ ρα] ααοα 8]1- 
“αοί!α5 αϑί ἰῇ ορἕπηβ, δὲ σοπβντηδΐ 
ΟΥἸΔΉΪΠΠ ΘΟΠΒΘΗΒΒ1, 9.0 20, ῸὉΌῚ ὧδ 
ΘΟάδπΠ|, οἴ 2, 4. 8,9: 8» 40; 3, 5, 17. 
ὉὈ] ἀ6 8110. Ατἰαιό οἔαπη ᾽Ορόντα ΡΓΤῸ 
᾿Ορόντου ῬγΥεΘΙΠΠ ἴδπὶ Πὶς ΔΙῚ 2, 4: 
13; 4: 3: 4: 
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προκατακάοντας ἱππέας ἢ κατακάνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ μ ζῶν- 

τας πολλοὺς αὐτῶν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ κάειν ἐπιόντας, 

καὶ ποιήσειεν ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ 
Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ ἀκού- 
σαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἰναι, καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν 

3 λαμβάνειν μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. ὁ δ᾽ Ὅρόν- [2] 

τας νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπι- 

στολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται 
Ν ΄ - «ς “ὁιΒαλ.ε - - κῷ» ς 

πλείστους" ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς 
Δ ἘΝ ε 7 5». κα Ὶ » “- 3 “ γν 

φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ἐνὴν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ 
΄ ,ὔ ͵7] Ν Γ, 7] Ἁ 

τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν 
» Ἄ 7 ἌΝ Ν « Υ ε ᾿ Ν ΄ 

ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρὶ, ὡς ῴετο" ὁ δὲ λαβὼν Κυ- 
Ν Ἁ Χ Ε σι ὥ; 

4ἀρῳ δίδωσιν. ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ κῦρος συλλαμβάνει [4] 
» ΄ ΄- Χ ε “ Χ ἴω 

Ορονταν, καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Περσῶν 
Ἁ 7 “- Ν ε Ἁ ὦ ᾿, “- ε 7 

τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἕπτα, καὶ τους τῶν ᾿Βιλλη- 
Ἂ ἤ, ἥ ω 7 Ἁ 

νων στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ 
ὔ ἣ σ Χ ε ΄“ , « Ἵ, ΄ 

θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνὴν. οἱ δὲ ταῦτα 
3 ΄ » , «ε ᾿ « ᾽ὔ 7 

5 ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας. Κλέαρχον [5] 
Ἁ 3) ’ὔ Ἃ “ σι 

δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὃς γε καὶ αὐτῷ καὶ 
΄ ᾽ , “ 7 ΄-“ Ἕ 

Τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τὼν Ἑλλήνων. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἐξήγγειλε τοῖς, φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ 
᾿Ορόντα ὡς ἐγένενο᾽ οὐ γὰρ ἀπόρρητον ἦν. ἔφη δὲ Κῦυ- 

ὅρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. ἸΙΠαρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες [6] 
7 “ εἶ δ. ᾿πρῷ , “ Ἂ ν 

φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὃ τι δίκαιον ἐστι καὶ 
΄᾿- ω Ἀ Ν᾿ 3 ᾽ὔ ΄ ν᾿ Ἕ ὦ ’ὔ 

πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ ᾿᾽Ορόντα 

ΤΛΌΥΪ προκατακαίοντας οὗ καίειν. κατακάνοι ἂν] κατακάνοιεν Μ.Ο.7᾽. κατα- 
καοῖεν Ἐ᾿---Ἰ,. (ὑεῖ. κατακαίνοι ἄν. ἕλοι] ἀνέλοι 1). οἵ ργ. (ὐ., σΟΥΤ. τη. 8566. 
κωλύσοιτο Β. ΡΥ. ποιήσοιεν Α. οἵ τοὺς ῥῖο τοῦ. μήποτε] μήτε Β. ἐκέλευ- 
σεν Α.Β.1}0. (δύ. οὐχ Ὁ. ἐκέλευεν. 3: ὀρόντας Β. ὁρόντης Α. (Οεί. ὀρόντης. 
-τες ΑἸα. νομίζων Α. εἶναι αὑτῷ Ἢ εὔδοι αὐτῷ Α.Β.(. Οδί. αὐτῷ εἶναι. 
ἥξει 1).6.1.. ἱππέας] ἱππεῖς Α. Β. ΕἾ", αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.Β.0.Ὁ. Οει. ἑαυτοῦ. 
ὡς φίλον αὐτὸν [,. ὡς φίλοι αὐτὸν Α. αὐτὸν ὡς φίλιον Κ. καὶ πίστεως] καὶ 
Δα (Ὁ. τη. 566. δίδωσιν Α.---". Β. Οεί. δείκνυσιν. 4. ὁ κῦρος Α.Β. 
ΘΗ. Οι. κῦρος. συλαμβάνει Ἂ" ὀρρόντην Κ. (ει. ὀρόντην. τὴν ἑαυ- 
τοῦ Α.Β.0.Ὁ. Οεί. τὴν αὐτοῦ. Περσῶν] περσὰς Ὁ. πέρο.. Ο. ΡΥ... περσῶν 
1. 866, περὶ αὐτὸν] παρ᾽ ἑαυτὸν 1). παρ᾽ ἑαυτοῦ Ο. ΡΓ.» περὶ ἑαυτὸν Ο. πὶ. 
5866. ἐκέλευσεν Α.Β.Ο. (δι. ἐκέλευεν. περὶ] παρὰ ΄. αὑτοῦ Β. κ. 
1,.2. Οδί. αὐτοῦ. 5. ὅς γε ΑἸὰ,, ὥς τε Α.Β. (0.1). Οεῖ. ὥς γε. καὶ ἀλ- 
λοις Β. ἐπήγγειλε Α.Ε. ὀρόντη Οὐ. ΡΥ. ὀρόντου (1. 566. ὀρόντα Ὠ.Η. 
σοΥθοία8. 6. παρακαλέσω Ἡ.1,.1. ἄνδρες] ὦ ἄνδρες ἢ). ᾿ βουλόμενος 
Β.Μ. δίκαιόν ἐ ἐστι (ν 6] ἐστιν) Α.---Εἰ. (ὐδί. δικαιότατον. ἐστι καὶ] ἐστι Ὦ. 
ὁρόντα Α. ὀρόντα (Οὐ. ργ. Ώ). ὀρόντου ΟΟ. τ. 566. σα σοὔθυ δ Π]ς δὲ 8. 5. 

5. σύμβουλον] Οοηΐ. Οεδῖα5. ῬΠΟΙΝΙ 6. καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων 
Ῥ. 423. 20. (ΠῚ 2.5, 20: πὴ} Υ2: 
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τουτουί. τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν 
ὑπήκοον εἶναι ἐμοί: ἐπεὶ δὲ ταχθεὶς, ὡς ἔφη αὐτὸς, ὑπὸ 
τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος. ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν 

Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα 
ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ 

η δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, ἔφη, ὦ ᾽Ορόντα, [7] 
ἔστιν ὅ τι σε ἠδίκησα: ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. πάλιν δὲ ὁ 
Κῦρος ἠρώτα, Οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, 
οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς 
ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ἐδύνω : - ἔφη ὁ ὁ ᾿Ορόντας. Οὐ- 
κοῦν, ἔφη ὃ ὃ Κῦρος, ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, 
ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι 
ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες 

8παρ᾽ ἐμοῦ ; καὶ ταῦθ᾽ ὡμολόγει ὁ ̓ Ορόντας. Τί οὖν, ἔφη [8] 
ὁ Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων 
μοι φανερὸς γέγονας ; εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Ορόντα ὅτι οὐδὲν 
ἀδικηθεὶς ἠρώτησεν ὁ Κζῦρος αὐτὸν, “Ὁμολογεῖς οὖν περὶ 
ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι : :; Ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἐφη ὁ ὁ ρόντας. 
ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος, Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ 

εἶναι ἐμοί Α.Β.0.}). Οεί. ἐμοὶ εἶναι. οὗτος] ὄ ὄντος Η. σοτγδοίτι8. καὶ 
ἐγὼ] καὶ 8. ν. Β. δόξαι τούτῳ] δόξαιτο αὐτῷ 10). δόξαί τῳ ὉΟ. τη. 8ες., 4ϊ 
ῬΓ. δόξαι τούτῳ. τοῦ πολεμεῖν παύσασθαι Α. δὋδεξιὰς Ἐ. ᾿ἔλαβον---ἔδωκα] 
τηνοστθ Ὁ. η. ὦ αἀα!ῦ (. τ. 560. ὅ τι] ὅτε Δ.Β.Ο. ἀπεκρ. Α.Β. 0.}. 
Οεί. ὁ δὲ ἄπεκρ. ὅτι οἴη. ἃ. πάλιν δὲ Α.Β.Ο. πάλιν δὴ Ὁ. Οεΐ. πάλιν. οὐ- 
δὲν Β.Ο.Ὁ.Τ΄. Οὐεί. οὐδέ. ἐδύνου ἃ.Β.0.}.8. ἔφη ὀρ. Α. Ὀ. οἵ ΡΥ. Ο,, 
4αϊ ὁ 84 α"ῦ τη. ἰεγίϊα. ὀρόντας ἃ.Β.Ο.Π.Ε. Οεῖῦ. ὀρόντης. αὖ ὖἦ ἔγνως] ἂν 
(581:ς) ἔγνως Β. σαυτοῦ Α.Β.0.}. Οεῖ. σεαυτοῦ. μεταμέλειν τέ σοι Ἀ.Β. 
ΟΕ. Οεΐ. μεταμεμέληταί σοι. ἔλαβες ὑπ᾽ ἐμοῦ Ι τ ΑἹ ἐν 5 ὁ τη. 866. δα- 
αἰ Ὁ. ὀρόντας Ἀ.Β.0.Ε, Οεΐ. ὀρόντης. 8. ὀρόντα ΟΟ. ρῃ.. ὀρόντου Ὁ. τη. 
866. εἴ ςεῖ, οὐδὲ Ὁ.Ε, "πὰ ἂν ἄδ. . γεγενῆσθαι Β.0.}. Ἑ. γενῆσθαι Α. 
Οεί. εἶναι. ἦ] ἡ Α. ἢ Οσ. ργ., ἦ Ὁ. πὰ. β86ε. δ] αααι Ο. π|. 860.» ΟΤΏ. σ. 
ΡΓ. ἢ. ὁδρόντας Α. ὀρόντας Β.Ο..Ε.1.Κ.1.. Οεῖ. ὀρόντης. ἔτι ἂν γένοιο Α. 

ταχθεὶς 7558, αὖ 4; 6, 22; 5» 4» 
τό, εἰς. ΖΕΌΝ 

7: Μυσοὺς] Οοηξ. ιν ΠΡΌΣ 
ἔγνως τὴν σεαυτοῦ δύναμιν} ΤΉρορ- 

ὨΪ8 410: Πολλά με καὶ συνιέντα πα- 
ρέρχεται, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης σιγῶ. γιγνώ- 
σκων ἡμετέρην δύναμιν. ΕατΙρ. Ηεο. 
227: Τίγνωσκε δ᾽ ἀλκὴν καὶ παρουσίαν 
κακῶν τῶν σῶν. Ὦϊο ΟἼἾγν5. ΟΥ. 45» 
ΝΟ]. 2, Ρ. 210, 15: Ἐπιστάμενος τὰς 
διανοίας τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων ἐνίων 
καὶ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν. 

᾿Αρτέμιδος} ΟρίποΥ, ΕΡἢ6β186 : συ]ὰξ 
εἴ {6 Π10}} οἵ ου]έαβ ἀθοδηΐαΐα δϑί 66]6- 
Ὀγϊα5. Οὐ νογῸ ᾿Αβίθο οσοϊἀθπία]θε 

ΤΊΔΤῚ ΕἸ ΠΘΡ 6 Ρᾶγία5 ΟΥὐτὺ ζαϊδβεηξᾶ Ρᾶ - 
{τ6 δ {τ αΐδθ,ἸΡβθαιο δάθο Οτοπίαβ Βὰ- 
7ὰ5 Ἰπηρουῖο Βα ] οθρθῦαν, Βαμα ΤΪΓ ΠῚ 
51 Πιᾶπϑο ΕΡΏ65126, οα]} 15 τηδχῖτη 1η- 
οἰσατα οραΐ ἔαπιιμη, ΠΟΠΟΤΘΤῚ πΐθγα 18 
Βαθαογαῖ. ΗΠΤΟΗ. Βεοίε ΤΙ τυ }}. 
Η!βίογ. νοὶ]. 4; Ρ. 62,1, δᾶ δας. 8, 
Ιορ: Τισσαφέρνης ἀφικόμενος πρῶτον 
ἐς Ἔφεσον θυσίαν ἐποιήσατο τῇ ᾿Αρ- 
τέμιδι, “6 πιαηγϑιαοα αἰνιηϊν οὗ 
ἘΡἢββιῖιβ νγὰβ τη πο 1688 ἃ ατδεῖκ Πδη 
Δ Αϑβἰαίϊς ροάάδβββ, ᾿π|πιαίοὶν 4]]}16 
ἢ {Π6 Ἰεδα τς ΡΕΥΒΟΠΑΡΕΒ οὗ {86 
Ῥογβίδη {μθοϊοργ."ἢ 
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“ - ᾽ Ν , ς Ν 

ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ πιστὸς ; ὃ δὲ 
ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ “γενοίμην, ὠ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε 

9 ἔτι δόξαιμι. πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν, Ὁ [9] 
᾿ 

μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μέν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν 
δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην ὅ τι σοι 
δοκεῖ. “Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἀν- 

᾿ς ’ ἊΝ 

δρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ 
σι Ἃ ἌἍἍ θ χλλ ΝῚ Χ ̓ς ΡῈ. κα Ν Ἶ σι 

τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλα σχολὴ ἡ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον 
5 Χ Ε Ν 77 ’ 3 ΄- ’ Ἁ 

Ιο εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς φίλους τούτους εὖ ποιεῖν. ταὐτῃ δὲ 
τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. μετὰ ταῦτα 
κελεύοντος Κύρου ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν ᾿Ορόνταν ἐπὶ 
θανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα δ᾽ ἐξῆ- 

Ν ς ;) δ ὩΣ Ν “ μὴ 

γον αὐτὸν οἷς προσετάχθη. ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρὸ- 
, , ’ 7 

σθεν προσεκύνουν, καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες 
ὦ ΄, 77 Ν ᾿ ᾿, ’ὔ 

ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου σκη- 
Ἂ 7ὔ “-“ ΄ὔ ΄-“ ' ’ὔ 

νὴν εἰσηνέχθη τοῦ πιστοτάτου τῶν ύυρου σκηπτούχων, 
Ἂ, ΄σι 3, ΄σι ἂ ’ 

μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα ᾽Ορόνταν οὔτε τεθνηκότα οὐδεὶς 
3 7 “-“.(ὶ ὦ 3 Ἄ . ἐν 9 ον 2 37 

εἶδε πώποτε οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἰκα- 

ποτὲ ἔτι Α.Β.0.Ὁ. 
εἶπεν Α.Ο. μὲν 

πεποίηκεν Α. 
ποιῆσαι Α.Β.Ο. 

σχολὴ ἢ Α.Β.Ο. σχο- 

[10] 

ΕῚ [11] 

φίλος καὶ πιστός Α. Β.Ο.10. Οεί. καὶ φίλος καὶ πιστός. 
Οεί. ἔτι ποτέ. 9. κῦρος Α.Β.0.}). Οεὐ. ὁ κῦρος. 
οἴη. Β. με Ὁ. ρν. (αα]ο ΒΌΡΘΙ α δοσθῃηΐιι), μὲν (Ὁ. πη. 586. 
ἀπόφηνε Α. ὅ τι σοι δοκῇ Α. εἴτι σοι δοκεῖ Η.1,.7. 
δέῃ Β. (εί. δέοι. τοῦτον Δηῖ6 δέοι Ροπυπί ΗΠ. 
λὴ Ὠ. σχολὴ ἢν Ἐ. Οεῦ. σχολὴ εἴη. τοὺς θέλοντας Β. τὸν θέλοντα Α. 5εγ- 
νδη5 φίλους. (εἴ. τοὺς ἐθέλοντας, σποα σοττοχὶΐ Μαυτεΐυβ, φίλους οπι. 1)., 
810 (Ὁ. τηϑηὰ ΔΗ ΙΑ Ὁ]ΟΥῚ ααδπη 866. τοῦτον εὖ ποιεῖν Μ.Ο. 1Ο. προ- 
θέσθαι Α. οἵ δὰ βρβθοίθιῃη Ὁ. Ργ., ἴῃ 480 σ᾽ οὔπὶ θ ΠΟ] ποίτιπι τη. 566. ἀἸΒΕΠΩ ΧΙ. 
μετὰ ταῦτα] μετὰ δὲ ταῦτα ). κελ. ̓  ἔφη κελ. Α.Β.6. κελεύσαντος Α. ἐἔλα- 
βον Α.Ὁ.}). ἔλεγον Βαρτα ΡΟΒ10185:.". (Οὐεί. ἐλάβοντο. ὀρόνταν Ἐ.1.1Κ.1,.1. 
ὀρόντα (ἁ. Οὐεΐ. ὀρόντην, αὖ ΟἸΏΠ6Β 8. 11. δ᾽ ροβύ εἶτα οτη. Β. οἷς] οἷ Ὁ. 
Ε.---Ἰ,. προετάχθη Α.Β.Ὁ. εἰδόντες Ἁ. θάνατον Α .---Εἰ. Οὐεῦ. θα- 
νάτῳ. 11. ἀρταπάτου ΕΝ. ἀρτάπου Ἀ.Β.(ὐ. ἀρταπάτ, ΤΕΣ ΤΩ] Δ ΟΠ ΒΌΡΕΥ 
τ᾿ ΡῈ σοπηροπαϊαχῃ βοτὶρία, ποα οὐ ν]ἀοἴαΓ Ροΐϊα8 αυδπῃ ἃ, 1). Οει. ἀρταπάτα. 
εἰσηνέχθη Α.---Π. (ὐεῦ. εἰσήχθη. τοῦ πιστοτάτου τῶν] τῶν πιστοτάτων τοῦ Ζ. 
ὀρόνταν] ν. δ 5. το. τεθνηκότα Α.Β.(.. Οὐεῖ. τεθνεῶτα. εἶδε πώποτε 
Α.Β.0.}0. δῦ. πώποτε εἶδεν. εἰδὼς] ἰδὼν Ὁ. 

9. τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι] ΤΠπογά. 4, Ρ. 532 δ ,168. : Εἰ μὴ παραδῷ Νάναρος 
48, τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ εἶναι. ΖΕΌΝ. τὸν Παρσώνδην, λαβόμενος τῆς ζώνης 

τοὺς ἐθελοντὰς φίλους τούτους εὖ 
ποιεῖν] Ουὐτγορ. 3, 2. 45: Μωρὸν γὰρ 
τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ 
σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα 
ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοις. 

1ο. τῆς ζώνης) ἈΙΟΘΟΥ. 17, 20: 
ν ἮΝ » Ἐ « σι 

μὲν Δαρεῖος ἐπιλαβόμενος τῆς τοῦ Χα- 

« 

ριδήμου ζώνης κατὰ τὸν τῶν Περσῶν" 
νόμον παρέδωκε τοῖς ὑπηρέταις καὶ 
προσέταξεν ἀποκτεῖναι. ΝΊΠΟΙΑιιΒ ΠΔΠῚ. 

ἄγειν αὐτὸν ἐπὶ θανάτῳ, εἴ 8111 ἂἀρπὰ 
Ἄν εββεὶ. ΖΕΌΝ. 

11. ᾿Αρταπάτου] ᾿Αρταβάτην ἐτο 
ποιηϊπδΐ ΟὙΤΌΡ. 8, 3, 18; 8, 6, 7. 
5ΟΗΝ. 

σκηπτούχων] [πϑεϊταΐο ΟΥτῖ τηδ]οσὶβ 
ΘΌΠΈΘὮΙ ουδηῦ ΘΟΥΡΟΙῚΒ Οἰιϑίο 68 ΤΘΡῚΪ. 
Υ. Οὐνορ. Ἴ, 5. 585. ΖΕΌΝ. 

ὅπως ἀπέθανεν] ΒγοάδοιιβΒ ὁχ Ηεγο- 
αΟΥ] ἸοοΟ 7.114: Περσικὸν δὲ τὸ ζῶν- 
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ὧν δὲ ἄλλοι ἀλλως" 
ἐφάνη. 

τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ 

ΚΕΦ. Ζ. 
» ΄ » ’ Ἀ ΄΄' Ἃ,. ΄ι 

Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς 
παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρί αθμῷ Κῦρος ἐζέ- ρασαγγας εκα. δε Τῷ τρίτῳ σταῦμῳ ὑρος ἐξε- 

τασιν ποιεῖται τῶν Βιλληνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ 
, Ν “4 ,, ’ Ἀ Χ “ σ 

πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει γαρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν εω 
΄ 7, τα 

ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχουμενον" καὶ εκε- 
’ὔ Ν “ ΄-“ 7 «ς ΄σ ᾽ὔ Ἁ 

λευε Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ 
οΝ ΧΝ “ » ’ Ψ.ΩΝ, »᾽ Χ ε ΄- » 

τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 
κ κ ἶ 5» 5:7 “ κι 7, ἐν, “ ὙΥΡ 

2 μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτο- 
Ν ΄ ΄ » ὦ - ᾿ Ν 

μολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κυρῳ περὶ 
“ 7 ΄σ ΄“ Ἁ ἊΨ Ἁ 

τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς 
στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό 

’ 

τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήνει θαρρύνων 

3 τοιάδε. ᾽Ω ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρ- 
7 δ σ΄“ 2 Χ 7 7 Ν 

βάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ 
΄ ,ὔὕ “΄ο 53 Ἀ ΄΄. Δ 

κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι διὰ τοῦτο προσέ- 
“ Ὁ τῶ ", ἢ - » ͵ - 

λαβον. ὕπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς 
4 -- ΄ » Ἀ ͵ὔ Φ Ἀ 57 5 ἡ 

κέκτησθε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι 
κ᾿ ᾽ 7 ε , Ἃ 5 χ ἣν “') Υ͂ ΡΨ 

τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ αἀλ- 

:. ποιεῖται] ποιεῖτο (Ὁ. ΡΥ.. ΘΟΥΤΘΟΙΠΙΒ ΠΏ. ΡΥ. τῶν ἑλλήνων καὶ βαρβάρων 10). 
τῶν βαρβάρων καὶ τῶν ἑλλήνων Καὶ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἥξειν οἴ ἴῃ ΤΠΔΥΡῚΠΕ 
νύκτα ἕω Α. μαχομένον Κ. τοὺς] τοῦ (Ὁ. ργΥ.; τοὺς τη. 566. διέταξε 
Α.Β.0.}. (οί. διέταττε. 2. ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως Α. 
Βο: ] ὈΓ. ἧκον, οσογτοοίαβ τὴ. ΡΥ... ἢ). (Οβί. αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου βασι- 
λέως ἥκοντες. ἀπήγγελον Α.Ε,, ἀπήγγειλον Β. οἱ 4] ἀπ.---βασ. τῇ τηᾶγρ. Τῇ. 
δΔηθααα Βαρρ]οῦ Ο. τοὺς 5. ν. (Ὁ. πη. 566. καὶ λοχαγοὺς οἵη. Β., αἱ ᾿πῖρα 
2...) ἢ. συνεβουλεύετό τε Α. ". ἘΝΗ.᾿. συνεβουλεύετο Ε'. Οεΐ. συνεβούλευε 
τότε. τὴν---καὶ οἴη. ἃ. αὐτοὺς Μ. ΑἸά. θαρσύνων Α.Β.Ο, 4. κρείτ- 

ους 
τους πολλῶν] κρείττωνας πολλῶ Τ. 516. ὑπὲρ δηΐθ ἧς οι. Μ.Ζ., 5. ν. (. τη. 
δηΐ., 1ῃ ΤΠΔΡΡ’. τη. τϑο, 1), ἡ πὲρ εἰς Α. ἐγὼ οπι. Η. γὰρ] γε Ὁ. ὧν 
Ο. τη. 866., τῶν ΡΓ. 

τας κατορύσσειν, 5516 ἴα" νἸν ΓΤ [6 Γ- 
τὰ ΟὈΥ αὔτη {1586 ἴῃ ρ80 {θῃίουίο. 
5ΟΗΝ. 

Ι. σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας δώ- 
δεκα) Οοηΐ. ατοί. Η:βῦ. νο]. 9, Ρ. 54 8. 

ἐν τῷ πεδίῳ] ᾿ϊοάογαβ 14, 22 ἀ6 
Αὐΐαχουχο: Ὡς δ᾽ εἰς τὸ Βαβυλώνιον 
ἧκε πεδίον, παρὰ τὸν Εὐφράτην στρα- 
τοπεδείαν ἐβάλετο, διανοούμενος ἐ ἐν ταύ- 
τῃ καταλιπεῖν τὴν ἀποσκευήν. ΟῊΝ, 
ΒΑ Υ]ΟΠΪΟΒ. ἸΠ ΟΑΠΊΡΟΙΙΠῚ ρδίθη {π|ΠῚ 

᾿ ἀἰοθα βοῦνιιβ ΓΘΡΊΒ. 

δ οΥ 15 Παρ ΐαββο αἱὐ ΟἼσογο ΠΕ) ῖν1- 
πϑδΐ.1, 42. ΖΕΌΝ. 

εὐάνόβου] Οτθοοχιῃ : ν. α. 8, 4. 
ΖΕΌΝ. 

8. κρείττους πολλῶν βαρβάρων) 1)6 
Ἰστιανῖα Ῥθυβαγ απ ν. ὐυτορ. 8, ὃ, 20 5. 
ΖΕΌΝ. Ἰ πε ξ 

εὐδαιμονίζω)] ἰπἴτα 9, 20. ὙΓῚΙΒ 
Α 60ΗΝ ζω. 

ΒΓ ΟΠ ΠΟἢἶΒ απ ρσοηϊύ. δ]ῖα Θχθπηθ ἃ 
ν. ἴῃ δίρρῃ. 68. 
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[4 Ἁ κ ΄-“ἍἍ - ΕΣ 

4 λων πολλαπλασίων. ὕπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε [4] 
δδν 5 δὶ ', ΜΝ 4 τοι 5. Χ “4 ," Ἁ Ν Ἂ ἣ 
ἀγῶνα, ἐγὼ ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ 

ἈΝ ΄“- ΄- Ὁ ᾿ Ἃ Ν ΄“- 3 ) οὐ 

καὶ κραυγῇ πολλῇῃ ἐπίασιν᾽" ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ 
Ὑ Ν 3 “- , - 

ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς 
» “ 7 57) » ᾽7 ς “ εν 5 “- 37 ἣν 

εν ΔΑ χώρᾳ νιέρνο ἀνθρώπους. ὡλίω δὲ ἀνδρῶν βῬΈ᾽Υ και 
» » « “ 3, 

εὐτόλμων γενομένων ἐγὼ ὑμῶν τὸν μεν οἴκαδε βουλόμε- 
ἃ 3 7 ωω 57 Ν 7] 5 ΄- Ἁ 

νον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς 
Ἁ 53 ’ Χ » Ἑ ,ὔ Ν “ 37 

δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. 
» ἴω Χ Χ ’ Ἁ Ἁ 7 

δένταῦθα Γαυλίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, 
τ Ν Χ 53 “ Ἂ , σ δ. - 

εἶπε, Καὶ μην, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνεῖ 
΄- μὴ Ἧι» Ἂ κῷ “-“ ἤ ͵ ΕΝ Ἁ 

νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἰναι τοῦ κινδύνου προσιόντος" ἂν δὲ 
5 ,ὔ 7 » “ 77 ,ὔ Υὕ Χ »ῸΡἢ 3 

εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνῆσθαί σέ φασιν᾽ ἐνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ 
. ’ ἣν 7 7 Ὁ 3 ΄“ σ“ ε 

μέμνοιο τε καὶ βούλοιο, δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπι- 
΄ 7] ΄“ 57 ε “σ΄. » , Ε΄. Ἁ 

ὀσχνεῖ. ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος, ᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν 
οὖν ὈΡῚ 5 ΕΣ ε ΕῚ Χ Ἑ 7 Ν: Ἁ 7] 

ἡμῖν, ὦ ἀνδρες, ἡ ἀρχὴ ἢ πατρῷα πρὸς μὲν μεσημβρίαν 
, Φ Ἁ ἴων ὼ ω ΒΩ »Ν Ἕ 

μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ 

πολλαπλασίων) παραπλησίων ἘΝἘ.1.Κ.1. 4. ὅπως δὲ καὶ Α.Β.0.Ὁ. 
ὅπως καὶ Ἐ;. (εἴ. ὅπως δέ. ἐγὼ οἵῃα. ἃ.Β.0.Ε.. εἰδὼς Δαδαπί Α.Β.0.}. 
τὸ μὲν ΕΣ ΑΙα. πολὺ] πολλοὶ Ε.Ζ. κραυγῇ πολλῇ Δ.Β.Ο. Οί. πολ- 
λῇ κραυγ ἐπιᾶσιν Δ.Β.ΟΗ., ἀιάθπιααθ οαπῃ [.1(. 1. 4: 8: 12 προσιᾶσιν. 

τὰ μας τῇ Β.Ο.}). Οεί. τἄλλα. ἡμῖν Α.Β.0.}). Ὁε. ἄς στῇ ὑμῶν δὲ δέ 
ἀνδρῶν Ἀ. ὄντων--- ἀπελθεῖν οτη. Α. εὐτόλμων] εὖ...... μωι. Ο(. ργ. οὕτα 
δοοθηῦα ΒΌΡΕΥ ὦ, εὐτόλμων ΤΏ. 866. γενομένων ᾿“γιψομένων Ο. Ργ.» 884 ε ῬγῸ 
« Τῇ. 866. ἐγὼ ὑμῶν οτα. Ε. τοὺς οἴκοι εἴ ἴῃ τηδΓρΊΠΕ τη. ΤΕΟΘΏ ΒΒ τᾶ 
γρ. τοῖς Β. οἶμαι οτη. Δ. ἑλέσθαι Α.Β.0.Ε. Οεύ. αἱρήσεσθαι. 5. εἷ- 
πεν Α.Β. ργ. Ο. ΓᾺΡ ΥῚ ὑπισχνῇ Ὀ15. νῦν Ροβί τοιούτῳ ΡοῃΪϊΐ Α. τοῦ 
κινδύνου προσιόντος Α.Β.. (ὑεῖ. τοῦ κινδύνου τοῦ προσιόντος. μεμνῆσθαί 
σε φασίν Α.Β.Ὁ. (εἰς μέμνησθαϊί) 1)... Οῖ. μεμνῆσθαί σε. ἔννιοι Α. 
βούλοι Ὁ. ἀποδοῦναι] ἀποδῦναι [). ἐνδοῦναι Μ.Ο. ἐκδοῦναι Ζ., ΒΕΘΡΙΒΒΙΠῚ6 
ΡοΙτητδ 8 ἐκ εἴ ἀπό. 6. ἡ 18 δααϊΐ (Οὐ. τη. 566.., ΟΠ]. ΡΥ. πρὸς μὲν τὴν 
μεσημβρίαν Ἀ.(.Ὁ. μέχρι ΓΙῸ μέχρις Α.Β.0. τόμῳ ΡΙ. μέχρισ.) 1).Ε,.6.1.Κ, 
οὐ τποὸχ Α.Β.Ὁ. ("ϊς ρῃ. μέχρισ Ἰζογαπι ογᾶβο σ), ἢ ἄνθρωποι Ἀ.Β.0.}).Ζ. 
(εἴ. οἱ ἄνθρωποι. 

[5] 

[6] 

τῷ εἰδὼς διδάξω] ΘΙΤΩΙΠΘΥ Οὐτορ. 1, δ» 
Ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗς ἐγὼ 

ἀραῆξῃ ἐπίσταμαι, αὐτὸς ἰδὼν, ἰδιώτας 
ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι. ΌΝ. 

κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν] ΡΙυΐΔΤοἢ. 
Μογ. ρΡ. 1423 Ο : Τοῖς περὶ τὸν Κῦρον 
Ἕλλησι παρήγγειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς 
πολεμίους, ἐὰν μὲν βοῶντες ἐπίωσι, δέ- 
χεσθαι μετὰ σιωπῆς, ἐὰν δὲ ἐκεῖνοι 
σιωπῶσιν, αὐτοὺς μετὰ βοῆς ἀντεξε- 
λαύνειν. Υ. ἰηἴτα 8,11. 

ἀνθρώπους ϑδεαθθηβ ἀνδρῶν Ορροπὶ 
Οὕτη ΒΙΡΉ ΗΠ ΟΔΌΊΟΠ 6 νἸΓΟ {15 ν171115 τθοΐθ 
δατηοηθὶ ΗΟ Πβοπτι8Β ΘΟΙΠΡΕΓΔΠΒ 
ῬὨΠοβίγῖ Υ.. Α.τ,τό: Οὐκ ἀνθρώπων 
ἑαυτῷ δεῖν, ἀλλ᾽ πιϑοῦνι 5ΟΗΝ. 

5. Γαυλίτης)] ὅς. ΤΗπογά. 8, 85 
Μιπάδιο ὥραγίδῃο ΤΊΒΒΆΡΠΘΓΗΘΒ ξυν- 
έπεμψε πρεσβευτὴν τῶν παρ᾽ ἑαυτοῦ 
Γαυλίτην ὄνομα, Κᾶρα δίγλωσσον. [5 
Ροβίβθα ἴῃ ΟὙΤῚ ραιίεϑ {γϑη5158586 γ]66- 
τυγ. ὅΟΗΝ. 

μεμνῷο)] Νιυϊραίππη μέμνοιο ΘΟΥΤΪ- 
σεπάτμη ρυΐανὶ 6χ ἀϑὰ ΧΕΠΟΡΒοΠΐθΟ, 
Ὧ6 ᾳυο ἀϊοίαπη δα ΟΥτορ. 1, 6, 2. Ιῃ 
ΡΙαύοπ Βερ. 7. Ὁ. 518 ΔΑ. εβί μεμνῇτ᾽ 
ἂν, οὐπὶ γΆΓ. μεμνοῖτ ἄν. 5ΟΗΝ, 
ΡΙαγα ἀ6 Ὦ18 ἔΟΥΤη15 ν. π΄ ΤΠ65. Βίθρῃ. 
ν. Μνάομαι, Ρ. ττορ Β, ὦ. Μέμνοιτο 
ν6] μεμνοῖτο, ασῃοα 6χ Οτἴαϊοίθ νῈ] τνὰ- 
πο οἰΐαηΐ Εν. Μ. Ρ. 579.»1, 5156 
5680]. Ηοπι. Π]Π. Ψ, 2ότ, ἴῃ ΟΥϑιηθυὶ 
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- ᾿, “ νἶ 5 ’ὔ ’ ’ὔ, 

ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα 
΄ ε - ΕῚ “ ᾽ “-“ 7 ΕΝ δ᾽ ε ΄ 

" σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. ἢν δ᾽ ἡμεῖς 
“ ΄- εἶ ’ὔ ͵ ’ 

νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρα- 
ι΄ “ «4 “-- 7 Χ Β [χὰ ΄ι 

τεῖς ποιῆσαι. ὦστε οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ 
εξ “- λ 3Ὰ 3 7, » λλὰ ᾿ » Ἵ ε 

ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκα- 
Ἁ - - ε ΄“΄ ᾿ “- ε 7 Ν ’ὔ τ Ψ 

νοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν ᾿Ελληνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ 
“ « Ἁ ΄“΄. 7 77 53 

χρυσοῦν δώσω. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν [7] 
Ἀ 7, ἣν ΄“- ΕΥ » 7 » ὁ 

πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. εἰσήεσαν 
Ἁ ᾽ ἘΝῚ Ο ἈΝ Χ “ ᾿, ε ά 

δὲ παρ αὑτὸν οἱ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Βλλήνων 

τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφισιν ἔσται; ἐὰν κρατήσωσιν. 
οὁ δὲ ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. παρεκε- 
λεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι, 
ΕἸ Ὃ΄ Ἂν ς - , » Ἁ “- “ Α 

ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ 
7] φ' Ἀ ΄ι »᾽ ͵7ὕ 

Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον" Οἴει γάρ σοι μα- 
΄“- ἐφ ι΄ ἈΝ ὔ Ἀ ᾽» 5΄ ΄ι 

χεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελῴον Νὴ Δί, ἐφη ὁ Κῦρος, 
57 7 Ν 7 ῇ 3 - ἣν ΝΕ Ἀ 

εἴπερ γε Δαρείου καὶ ἸΠαρυσατιδὸς ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ 
Ν ΄“-“ Ν ͵ “ Χ 

τοάδελῴφος, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι. ἐνταῦθα δὴ ἐν [9] 
“ » 7 » Ν -ν ἣν - ᾿ «ε ’ » Ν 

τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς 
Ἁ 

μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντα- 

[8] 

οὗ Α.Β.0.Ὁ. Οειῖ. ὅτου. πάντα Α.Β.0.}). (εἰ. ἅπαντα. ἡμᾶς] 
ὑμᾶς Α.Β.0.Η. τη. ες. 1.1. ὅτου δῶ ἈῚ ὑμῶν] ὑμῖν Ζ. καὶ ἴδω». 
νον χρυσοῦν ἑκάστῳ δώσω Ἀ. ἑκάστῳ με στέφανον χρυσοῦν δώσω Μ. καὶ στέ- 
φανον χρυσοῦν δώσω Ε.-- Ὁ. 8. ἐξήγγελον Α.Β. παρ᾽ ἑαυτὸν Α. 
παρ᾽ αὐτῷ Β. παρ᾽ αὐτῶν Ὁ. ργ. ἐμπιμπλὰς Η. εἰσπιμπλὰς---ἀπέπεμπεν δυ:- 
ἄδ5 ν. εἰσπιμπλάς. 9- ὄπισθεν αὐτῶν Κ. ἤρετο) ἤ ἦρε ἴῃ γάβϑσα Β. τὸν 
κῦρον Α.Β.0.}.Ζ. Οει. κῦρον. μαχεῖσθαι ὦ ὦ κῦρε Α. Β. (.}. Οεί. ὦ κῦρε μα- 
χεῖσθαι. μὰ δ Α. εἴπερ γε] εἴπερ γὰρ Α. ἐμὸς δὲ ἀδελφὸς Ἁ. Β.Ο. 
ἐμὸς ἀδελφὸς 1). καὶ ἐμὸς δὲ ἀδελφὸς Μ. Οεῖ, καὶ ἐμὸς ἀδελφός. ἀμαχὶ Β.Ὁ. 
ἐγὼ οτ. Εἰ. το. ἐξοπλισίᾳ] ε ρΥἹὰδ ἡ ἔυϊδβεα νἹ Δεῖν ̓πη Ὁ. Ρζ. ἀριθμὸς 

πεντακόσιοι ἃ.Β.Ο.}. Οεΐ. τετρα- π-τετρακοσία οἵη. ἃ., αι] πελτασταὶ μέν. 
κὄσιοι. 

Απεοᾶ. Ῥαγῖβ. νῸ]. 3, Ρ. 292, 23; 6Χ ῬΟΙγεΘηΒ 2, 3: Κλέαρχος Κύρῳ μὲν 
νοΐοΥἹ ΟΥΠΟρΡΤΑΡὮϊα το] οΐατη ραΐαθαΐ 
ΠοΡεςκ. ΘΟ ποΙορ. Ρ. 127. 

ἢ. ὅτι] ὅτου 51] τεοίθ ΠΙἸΌΘΙ ἸΠ6Β, 
ἈΕῚ ΨΆΓ. βΟτρῖ. 5» 8, 17. 

8. ἐμπιπλὰς] ἘῈ ὅν. ὅ,τ. τὴ: ἜΚ: 
πλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν, δὶ Ῥεπιο- 
ΒΙΏΘΠΙΒ Ἰοσα πη Δα ΒΟΥΙΡΒὶΙ, Ρ. 543. 24: 
᾿Επειδὴ τὴν ἀναιδῆ γνώμην ἐνέπλησεν 
αὑτοῦ. ὅΟΗΝ. 

9. παρεκελεύοντο--- μὴ μάχεσθαι) δὶ 
ΟΥΤῸΒ 86 Θχουατὶ Ρᾶ551.5 δββαῖ, ἴῃ δῃ- 
τᾶπη ΟΔΙΑτηϊἑαῥο πὶ ποη οθοϊ ἀἰββθηΐ ΘΥθο- 
αἱ 811|χ6. ὅϑαϊαΐα ἀπο σοη ποτὶ ἴο- 
πι5 δχϑγοϊαβ βαϊαΐθιη ἤοοθὶ ΟἸΘΟΤῸ 
ΡΓῸ Μάδγοθ!ο 7, Οὐτίϊαβ 9, 6; το, ὅ, 

συνεβούλευεν, αὐτὸν μὲν μὴ κινδυνεύειν, 
ἀλλ᾽ ἐφορᾶν τὴν μάχην" μαχόμενον γὰρ 
μηδὲν μέγα συμπρᾶξαι τῷ σώματι, πα- 
θόντα δὲ πάντας ἀπολέσαι τοὺς μετ᾽ 
αὐτοῦ. ῬΡ]αΐΑτοἢι5 Αγΐαχ. ο. 8 παγγαΐ 
Ουσαχτῃ (ἸδΆΓΟ ΠΟ ΤΠΟΠΘΠΠ Π6 86 Ρετὶ- 
οα]ο Θχρομεογεΐ, 56 Ροβὲ ΔΟΙΘΙΩ ἴῃ ταΐο 
Εδβϑθῖ, ΤΕΒΡΟΠαΊ886 : Τί λέγεις, ὦ Κλέ- 
αρχε: σὺ κελεύει: με, τὸν βασιλείας 
ὀρεγόμενον, ἀνάξιον εἶναι βασιλείας ; 
ΖΕΌΝ. Οὐοπηῇ. Οἴδβιαβ μοί. Β10]. Ρ. 
43; 36. 

10. μυρία καὶ τετρακοσία)] ΞϑΌΡΓΑ Ι, 
2, 9. ὑπάρδοϊτα τΉ]]}}Ἐ[ὰ ΟἸ!ρΡοδίογατα Γὸ- 
σΕΠΒΘηΓΌΓ, Πα] τι5 Ροβῖθα 4, 2, Β6Ρ[1Π- 
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κόσιοι; τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ 
τ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. τῶν δὲ πολεμίων 

ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρε- 
πανηφόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, 
ὧν ᾿Αρταγέρσης ἦρχεν" οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως 

τα τεταγμένοι ἦσαν. τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος. ἦσαν [το] 
ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα 
μυριάδων ὃ ἕκαστος, ᾿Αβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, 
᾿Αρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα 
μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. 
᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, ἐκ 

ἀμφὶ--τι. δρεπ΄. ΟΠ1. Β.Ὁ. ΤΊ μυριάδας εκ, 
Μ. ΑΙα. ἀνταγέρσης . Β.Ο. αὐταγγέρσης Α. ἀρταγέσης Η.--Τ 7. 

ἀρταγέρσης 1).Ἐ. ιν 

μον Ἑ 
12. γεβρύας Β. 

ἀβροκόμας δὲ Α.Β.0.1). Οει. 
χεν Α. οὗτοι δ᾽ αὖ Α.0.}). οὗτοι δ᾽ ἂν Β. (ὑοῦ. οὗτοι δέ. 
ρ Ο. π᾿. 866. ἴῃ ΓΒΌΤΔ. ἀρκάβης ΔἈ.Β.ὉΟ. 
ἀβροκόμας γάρ. ἡἥμέραις (ὐ. ρΥ. (ὑεῖ. ἡμέρας. 

ΘΠ δοοθϑβουπηΐ, 4108 ΟΠ ΊΒΟΡΠ8 
δΔααυχογαῦ. Θυϊά! ὃ ὩπΠὶ [οτίθ ΠΟΒΙΤΟ 
Ἰοοο ροβί μυρία Θχοϊάογαηΐ νεῦρα καὶ 
χιλία ἢ δια ἀα0]16 ἢ. 1. ΠΟ παιηθγαΐ 
608 4ἰ ῬΥΘΘΒΙ610 ἸΤηΡΘαΙΤΩΘΏΙΒ. ΓΘ]1ΟΙ] 
Θδηΐ : ν. Ἰηΐτα το, 5. Αίᾳιβ Ρ]υ- 
1 οἢτ5 Ατίαχ. ας. 6, Ὁ] Χοπορῃοηΐδιη 
5661 νἱαἀοίαγ, παπα ἀπ ]16 νυ]ραΐδτη 
Ἰθοῦομθτη βρθοΐαν!, οαπὶ παῖγοΐ Ογ- 
ΤΌΤ δάνογϑιιβ {γί θ τ αἀἸΧ1586 μισθο- 
φόρους Ἕλληνας ὀλίγῳ τρισχιλίων καὶ 
μυρίων ἀποδέοντας. Ἐπ [)]ΟάοττιΒ 
14, 10; τεσθηβοῦ ἰδπίστη μισθοφόρους 
μυρίους τρισχιλίους. (ΟὐΟπίτα Βτοηί,- 
πὰ5, 4] ϑίταϊορ', 4. 2, 7. 8, γα! 4υ8- 
τπογάβοιτη τ21}}1ἃ (ὐϑθοούαπη ἴῃ ΟΥτὶ 
Θχουοϊΐα [ὰ15586, νἹἀθίυῦ δα ὩΟΒίΓΔΙΩ 
σοπ͵]θούαγδπ) ἴϑοθσθ. Θα] ἰαπίπμπῃ 46- 
ΘΟ. ΤᾺ1111ἃ σοτητηθτηογδηΐ, νϑ] αὐ] {π|5- 
{ἰπιι8, ῬοΟΪγθθηιιΒ οἵ ΑΥτϊδῆιβ, ναρΡῸ 
Το τεΐοσυπηί. ΖΝ, ἈΜ,1Π6δ6 τα] 1068 
οὑπὶ Χοηΐα οὖ ῬϑΒΙΟΠΘΊ, 4, 7 ΓπΡΊΒ56 
σΟΙ]οΙῦ Κοοἢ. Ρ. 322. Δ]1ῸΟ5. Ὀγεοῖοσθα 
ΘΟΒΉΘΙαον. δα 2.1, 10. 

δέκα μυριάδες ΠιοάουαΒ ]. α. βορίαδ- 
Βἰηΐα ἰδηΐατη τΩ1]]1ἃ τείεσί, ἴῃ χα 8 
{τὰ ΤΉ1]]}ὰ [πϑυϊηῦ δαυϊασιη. ΖΕΌΝ. 
“1 σαπηοῦ θ6 ἀουθίοα ὑπαΐ [Π6 πυτη- 
6 σίνθῃ ἔογ {[Π6 ἀπηοπηΐ οὗἉ [Π6 ΔΙΤΩΥ 
οἵ Ογγαβ, νγὰϑ πηθαηῦ ἴο Ἔχρύβββ ὑδμαΐ 
οὗ 1Π6 Πρθηρ' τηθῃ, 8]0η6: Ὀθοδιβθ 
{πᾶΐ, 1 ἃ ΠΌΤΩΌΘΓ Θααδὶ ἴο {Π6 τιϑι18] 
ῬΓΟΡΟΥΕΟΙ οὗ [Ο]ΟννοΥ8, ἴῃ ΟὐἹθηΐΔ] 8:- 
ΤΩΪ68 (αἰ Ἰβαβύ ἴῃ {πΠ686 αδυ8) νγὰβ ἴὸ 
ε ἀεάιιοίο ἔγοτη τοοοοο Ὁ ψου]ά 

Ἰεᾶνθ ἃ ἴουεβ [Ὁ ἴοο ᾿ποοηβι 6 γ8}} 6 
ΟΥ ῬΓΟΌΔΌΠΙΥ. Βυΐ τυνῃθίμου {Π6 
ροο,οοο οὗ ΑὙΐαχουχθϑ, γγΈΓῈ 8}} βρῃτ- 
Ἰηρ' Π]ΘΏ, ΤΠΔΥ ΤΘΑΒΟΠΔΌΪΥ Ὀ6 ἀοιιθίβα.᾽» 
ἈΘΏΠΕΙΙ. ΤΠ ωϑίν. ΡΟ ΤΙΣ οὗ 866. 

61: ἑκατὸν καὶ εἴκοσι] Οὐ Οἰδδβῖα 
τετταράκοντα μυριάδας Ὠυπηογαΐ Ρ]υ- 
[ΔΥΟὮτιΒ 6. 13, οἵ οὐτὰῇ Ερμοῖο 8)10- 
ἀΟΥΒ 14, 22. ΞΟῊΗΝ. Οὅὐπ Χομο- 
Ῥμοπίθ σοηνθηϊ Ρ]αΐ, ο. 7, 8][6γο ἸοςθῸ 
Ιμομθπ οὐ Χοηορπομίθιηῃ Ἰοηρδ Ρ]ὰ- 
768 αυδπὶ (ὐζοβίδιη Ὡυτηθγαββ6 ΡΘΕ ἢ ]- 
Ῥθηβ. (ὐἴεϑίθο ρίυβ ὑπἰθυὶϊν ΤΉ} ν41]]. 
Η βίου. νο]. 4, Ρ. 320. Ν'. δῃμποῖ. 8411, 
5: 9 οἵ ἈΘΠΏΕ]]. δὰ 5. 10 οἷΐ. 

᾿Αρταγέρσης [ἴδ οἰΐδτα Ρ] αὐδγοἾν8, 
ααὶ Οδαυβίοσαμη Ρῥγϑοξβοίιμη νοοσαΐ, ἃ 
γτο ἰρβὸ 'ἴἢῇ φρύζϊο Ἰαϊον δοϊιιπι. 
ΖΕΌΝ. Ν. δᾶ 8, 24. 

ἘΣ. ᾿Αρβάκης] Ιηἴὰ 7, 8, 25. Μη- 
δίας ᾿Αρβάκας ἄρχων αἸεϊϊα». Αποηγ- 
ΤηΠ8 ϑυ]αθθ ἴῃ νου. Κονοσκογκόλυρος 
ϑΓ Δ ΠΆΡΆ}]} ἀσσοτῃ ᾿Αρβάκην ποιηϊ- 
πδί: Ὁ δὲ ᾿Αρβάκης οὗτος καὶ τὴν βα- 
σιλείαν μετέθηκεν εἰς Μήδους. 6 αὰο 
ΡΙατα Πιοάοτιβ 2, 24 58ε64ᾳᾳ. ΟΗΝ. 

᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε) 1,Ἀγ ΟΠ ΘΙ. 8 
ΤΩΘΥΪΟ ΤηΓαῦν Οὐ" ΑὈΥΟΘΟΙΗ8Β ΒΘΙῸ 
ΒανΘ πο εῖζ, 4] ΒΌΡΙα 4, αὶ αἸΟΙΓΥ 6 
ῬΒαηΐοθ δ ἢββο δὰ γτϑροτη, εἴ 18 Ογτὶ 
ΘΧθΡοϊ [πῇ Ρῥγεθοθϑβῖθβο. ΖΕΓΝ. 06 
᾿παἀπβίσια οατῃ ἤἢος ἴδοϊβϑο νἹ θυ], αὖ 
α188 4, 5ὶ ὨΔΙΡΔΗΐαΙ, Δηϊπηδἀνουίθραηΐ 
8111.----1)6 σοηβί ΟΠ νου] ὑστερεῖν 
αἸοσύτπμη δα ϑίθρῃ. ΤΠ 65. 



48 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

13 Φοινίκης ἐλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ 
αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ “μεγάλου βασιλέως 
πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἱ ὕστερον ἐλήφθη- 

τιάσαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος [εἴ 
ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ 
τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ ̓Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρι- 
κῷ᾽ ᾧετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχείσθαι βασιλέα: κατὰ 
γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα, 
τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. 

15 παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα [τ 2]. 
παρασάγγας “μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. ἔνθα δή εἰσιν αἱ 
διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι: εἰσὶ δὲ τέτ- 

138. δὲ οτη. ΒΕ, ἤγγελον Ἀ.Ε. αὐτομαχήσαντες Β. Βαρτα βουϊρίο δαάθιπι 
τ. ολ. πρὸς μάχης Α. ἐλείφθησαν Ἀ. ταὐτὰ ΜυγοίαβΒ. [ΓΙΡΤῚ ταῦτα. - 
ἤγγελον Ἀ.Ε. 14. συντεταγμένῳ Α. Β. Ο.}. Οεί. συντεταγμένοι. παντὶ 
οἵη. Β. τὸ δὲ εὖρος Β. 
παρετέττατο Ἀ. τ δηΐδ το ογαϑιῦ (Ὁ. 
2. 4.12, μειδείας 1. 
Ροΐ 5 418Π| 8566. 

12. πρὸς Κῦρον] Ηδος ΑτἸηδβδοιιβ δα 
αὐτομολήσαντες, τροί!8 [Πμβοποϊαν τβ 
ἃ ἤγγελλον τεῖεγ. δ]ς σημαίνειν 
πρός τινα Ογτορ. 6, 2, 329. ΖΕΌΝ. 

14. τάφρος -- ὀρυκτὴ] Ηοιη. 1]. Θ, 
179: Ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέον- 
ται ὀρυκτήν. ΔΕΌΝ. 

βαθεῖα] 1)6 αἰτπἄϊη6 οἱ δ πα ]η8 
αἀἰββοσβαση Ρ]αΐαγοῆϊ, ΠΙΟαΟΥ οἱ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙΓΙ5 4118 ΠΟαΙΪΘ σοτηροηδΐ ὃ εἴ 
αυϊα ΟρΘΓδο ΡΓΘίϊατη ἢ ὃ 5ΟΗΝ. 

15. τοῦ Μηδίας τείχους] Υ. δα 2, 4. 
ΤΡΗ 

Τίγρητος] Ηπο τϑβϑρίσεα νυἱάθίιῦ 
(δουρὶυβ ὥὄνπο. Ρ. 255  : Πολέμου 
συστάντος ὑπὲρ τὸν Τίγριν ποταμὸν 
σταδίοις τξ' κατὰ τὸν Ξενοφῶντα πίπτει 
μὲν τρωθεὶς ὁ Κῦρος, εἴ 6. Οὐοηΐ. δὰ 
2,2,6. 1.. ΙΝ. ΑΙΗ Πίγρητος ἢϊς 
εὖ ᾿ἰηἴτὰ. Ἐδᾶάβθπὶ γψαγιθῦαβ δϑί δρᾶ 
Ἡετγοδοΐατῃ οἵ ΑΥΤΊΔΠ ΠῚ, ΘΔΠΊΠ] 6 18 ΠῈ 
ΟἸἸ ΠῚ ἴῃ σοαϊοιϊθτι5 ταρογίατῃ δηποίανι 
Ἐπυιβίαίμιιι5 δα Πιομυβίαπι 976. (6- 
ΤΟΥΤῚ ΒΘ 8168 ΠΟῚ 6Χχ ΤΊρΡΥΙ6 ἴῃ ἔπι- 
ΡῬὨῃγαΐθμι, 564 σοηΐσα, ἀθγιναῖοβ 6586 
Ῥτεθίου Ἡ γοάοίμμ 1.192: Ἡ μεγίστη 
τῶν διωρύχων ἐστὶ νηυσιπέρητος, ἐσέ- 
χει δὲ ἐς ἄλλον ποταμὸν ἐκ τοῦ Εὐφρή- 
τεω, ἐς τὸν Τίγριν, οὖ 81105 5ΒΙρηϊβοδί 
Αὐτδηὰβ Απαῦ. 7. 7. 3: Ὃ Τίγρης 
πολύ τι ταπεινότερος ῥέων τοῦ Εὐφρά- 
του διώρυχάς τε πολλὰς ἐκ τοῦ Εὐ- 

ὀργυαι Ε΄. ὀργυῖαι Α.Β.6. 
μηδείας Α.Β.ΟΚ. ἢϊς οἵ οὐτὴ Ε᾿.---Ἰ,. τηῖτα 

τείχους] τειχ Β. ἴῃ Τάβαγδ. 
διώρυχες ἀπὸ] διώρυγε ἐκ Ζ. 

15. παρετέτατο] 

δή εἰσιν Ὁ. 5. ν. τῆδπτι Ρ᾿Γ. 
πίγρητος Ο.0.Ε.Ε.1.Κ.Ὶ. 

φράτου ἐς αὑτοῦ δέχεται, εἴς. 50 ΗΝ. 
ΑἸΏΒΊνΟΥΉ. Ρ. 80: “1 15 οογίαϊη ὑπαὶ 
411 δηοιθηΐῦ δα ΠΟΥ 165 Δη ΘΥΊΟΥ ἴο, ΟΣ 
ΨὴΟ σδτηθ δἰζοευ Χϑπορθοη," ΟἸΗ ΕΓ 
ἔγομη πΠ6 Αἰμθηΐδη 85 0 {π86 ἴδεΐ οὗ 
{ΠῚ} Ὀεοὶηρ ἀογινθα ἔγοτα ἔμπα ΤῚΊρΤΙΒ. 
Ηεγοαοίαβ, Πιοάοχιβ, Αὐτίδη, ΡΊΙηγΥ, 
ϑίγαθο, Δα Ατητηϊδηϊιβ, 816 ὉΠ8η]- 
Τ]ΟῸ5 ἴῃ ον] ἀθηοῖηρ' [Π6 Τα νοΥβ6; δηᾶ 
τΠαξ ἴπ τηοάθγη ξἶπιδβ Π 8 ΘΆ Π815 ὉγΘ ΓΘ 
ἀευῖνοα ἔγτοῃ [ῃ6 Επρηγαΐθβ, δηὰ 
ἢοννεα ἱπίο {πῸ ΤΊρτῖβ. ΤῺ αἸογ- 
ΘΏς66 ἴῃ ἴΠ6 Ἰονϑὶβ οὗ [Π6 ΤΊΨΘΥΒ 15 80 
ΒΠρῃΐ, Πᾶ΄ ἴο {π6 βου οἵ Βδθυ οι, 
ἴπ ἴἢ6. ργθβθηΐ ἄδυ, Π6γ6 θχὶϑί οϑ 818, 
85 ἴη8 5':παΐ 6] ΗΪ6, νυν ἢ ἅττα ἀουνϑα 
ἔγοτη {πῃ6 ΤΊρτιβ, ἀπ ἤονν ἱπίο {Π6 
ἘπΡὨγαΐεβ ; δηα 1ὖ 185. ῬγΌ 4016 {μα 
ὈΥ ΠΊΘΓΕΙΥ ΔΙ οτϊηρ [Π6 ἀἸαρΌΠΑΙ αἶτοο- 
ἄορ οὗ ἃ σ8η8], [Π6 τναΐθσϑ σου] Ἠ6 
τηδᾶδ το ἤονν δἰ[ πεῖ ΨΥ ; ΘΠΘΡΔΙΠΗΪΥ 80 
αὖ σογίδ! ἢ 56 Ά50Ώ8. --- ἈΘΏΠ6]] (Πμδέτ. 
Ρ- 70) Βᾶ8 ΨΘΥΥ ΡΙΌΡΕΙΙΥ ταπιαρκοα 
ὌΡΟΣ {6 ᾿ΡΓΟ ΔὈΙΠν οὗ τπΠ6 α15- 
[Δ Π 065 ρίνθη ὈΓῪ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, δπα ἔδαΐ 
[ΟὙΤ σ84Π8]5, οὗ θοῦ οπϑ μιαπαγθα ἔθος 
ἴῃ νι, σομ] 4, τιτποὺζ τούα]]ν ἀγαϊη- 
ἴηρ᾽ 1ΐ, μ6 ἀοιῖνθα ἔγοπι {π6 τίνει: Εὰ- 
ΡὨγαΐθβ, νη ἃ ἀϊδβίαποθ οὗ ὕννεϊνθ 
ΘΘΟΡΥΎΑΡὮΪΟΔΙ Πλ1165. [Ὸ 15 ΓΘ] ΓΚΔΌ]6, 
Ποννονοσ, {πα {π6 ΑΙΠοηϊδη Πἰβίοτιδη 
σοἸ ΠΟΙ 465 Ί 811 οἴου Δα ΠΟΥ 165. 1π 
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Ν Ν 3 θ “ “ δὲ » “ ἈΝ 

ταρες, τὸ μὲν εὖρος πλεθριαίαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ 
“-“ ὌΝ δ » "- 7 

πλοῖα πλεῖ ἐν αὑταῖς σιταγωγα' 
7 Ἁ Ν 

εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν 

Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι δ᾽ 
ἔπεισιν. ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην. πάροδος στενὴ μεταξὺ [14] 

τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος" 

διαλείπουσι] παραλείπουσι Ἐ. 
τὸν τὸν εὐφράτην. 

χ!πρ [Π6 ΠΌΓΏΌΕΙ δ ἴοι, δπα (ἢ6 
ἀἰδίαδποθϑ οὗ {π686 τὺ πὶ Δ ΠοΐΠ6Υ, ἴἢ 
Π6 {πη οὗ ΑΡύ-Ἰ- Εοαά, ἂὔὸ τϑοογά- 
εα 48 δα.8] (ο ἔγγο [ϑγβϑαβ, ΟΥΓ ΒῚΧ 
ΘΘΟΡΥΔΡὮΙΟΔΙ] Π1168. [ἢ δοίτδ] {1Π|68, 
ἴουν ο8 815 ΠΟΘ ΘΒΡΘΟΙΔ]ν αἰβίη- 
συΐϊϑη {Πποιηβεῖνεβ τΌτη [Π6 ΟἾΠΕΓ τη]- 
ΠΟΙ ΘΟ Π818 οὗ ᾿γραοη ὈΥῪ {Π6}} οχ- 
[επί δηἀ ᾿Ιδηρίῃ, ἃπα ὈΥ ΟΥΟΒΒΙΠρ' ἔγο πη 
ΓΊΨΘΙ (Ὁ Τἰγ Υ.᾽" ΟἸογύτη Πουηΐηδ Πο- 
αἴοτηδ οὖ βιθιτη δα α1ῦ τη Ββθ6ᾳᾳ. Εὔὐτο- 
ΤΟΙ ΧοΠΟΡΒΟπ5 ρυΐαῦ Κοοἢ. ρῥ. 47; 
οὗ 55 (δα 2, 4. 12). Οὐοπίτα τούατη ἢος 
Ἔνθα δὴ --- ἔπεισιν ἀ6]ε αὶ Βαγθιό ἀπ 
Βοοᾶρο Ιδίαηγος αἀθ σόοσγαρἠίο, ραὰὺῦ 
Βογίέϊα ἀ᾽ ὕγϑαη, Ρ. 55. Θυδηη ἐοη- 
᾿βούαραπη 6] κα τον 60 Τϑἔίθυσθ ροῦ- 
αὶ δή εἰσιν οτηϊδϑατη . ρὲ. δα 
τοίϊ5 Ηἰβύ. νο]. 9, Ρ. 88 ----ΟΟο πηὰ]- 
118 ἀθ τπηῦτο Μραϊε ἀἰδβρυΐίδη8 1η}67- 
Ρυηρὶς μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους, ἔνθα 
δή εἰσιν αἱ ὃ. δα άϊίαμο : ““ ΤΗΘ ῬοΟΚΒ8 
ΡῬΓΙΗΐ 8 {1]] βέορ Ὀεύνεθῃ τείχους πὰ 
ἔνθα, νη ]οὮ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο τὴθ ᾿ποουγθοῦ, 
85 ἴΠ6 56ὴ86 φὍ65 ΟἹ ΨΙΠΟσὺΐ ΙηΐοΥ- 
ΤΌΡΙΙΟΗ.---ΓΠ6 ργθβϑθηΐ (θη86---εἰσιν αἱ 
δ.--ΘΘ 6 ΠῚ5 0 τηϑυῖς {πΠ6 1068] ΓΟίθυ ΘΠ 6 
οὗ ἔνθα ἴο ἴῃ 6 τν8}} οὗ Μεάϊα, απᾶ ποῖ 
ἴο 1Ππ6 δοΐτ8] τηϑτοῖ οὗ ἴῃ6 δὐτην. 
1)6 σα ηδ}θιι8 1118 δαῦθπι Ρ. 90: “6 
Κηονν ἔγοιη Ηογοάούαβ (Παῦ 411] [Π6 
(οΥτ!ουν οὗ Βα υ]οπὶα ννὰβ Ἰη ευβθοίθα 
ὈΥ ΘΔ 815, δηα [Πα {Π6γ6 γγὰβ ΟἿ Οᾶ- 
ὯΔ] ργϑδΐθι' ἴΠ8η {Π6 τοϑῦ δηα ηδγ]- 
4016, νγῃϊοῖ ἤοννεα ἔγοτη {πὸ ἔπ- 
Ῥῃγαΐαβ το {πῸ ΤΊρΥ8, ἴῃ ἃ αἸΤΘΟΟη 
ἴο {π6 βου οἵ βαϑίύ. "ΓΒ σοὶ πο] 4685 
ΡΡΘεΐΥ νΡ6}} ψνἸἢ [Π6 αἰγθοίοη ἀββισυιθα 
ἴπηΠ ΘΟΪΟΠ6Ὶ] ΟΠ οβηθν ΒΒ 80 [0 {6 
Ν Ώ- ΜΔ] οΠᾶ ον Ββριατη- ΕἸ] ατηβθη, ἰηΐο 
ννΒΙΟῊ {Π6 ἔουΥ ργραΐ ΘΔ Π8]8, ἀθβο θα 
Ὦγν Χ. 848 ἄγαν ἤπῸπη {ΠπΠ6 ΤΊΡΥΙΒ ἴῸ 
π6 ἘΠΡὨγαΐοβ, τηῖρῃῦ παίαγα! ]ν 418- 
ΟΒατρθ {ΠΘτηβεῖνεβ, ἃπα 511} θ6 βαϊὰ ἴο 
411 Ἰηΐο {6 Κρ γαΐθβ, οἵ ψψῃ] ἢ 1ῃ6 
ΝΔΕΡ- ΜΔ]Ο Πα νυ ἂβ 85 ᾿ΐ τσ ἃ ὈγΆ ΠΟ." 

᾿, Χ Ἀ ’ Χ “- ’] » ΟΝ ἕ 

τό ταύτην δὲ τὴν ταῴρον βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, 

παρὰ τὸν εὐῴράτην Α.Β.0.10. Οὐεῖ. παρ᾽ αὐ- 
τό. ποιεῖ μέγας Α.Β.Ο. (ει. μέγας ποιεῖ. 

ΘΙ] ΠΟ. ΒΘΏΠ6]]. ]. ο. Ρ. 87: “ΤῊϊ8 
((παΐ [Π856 σδη8]5 νοῦ ἀθυϊνθα ΠΌΤ 
[Π6 'ΓῚΡΥΙΒ) ΔΡΡΘδΥΒ ἴο Ὀ6 ἃ τηϊϑίδκθ; 
ὉΠ]|685 Χ. τηθδηΐ {Ππᾶΐ 688]8 ΟΥΘΊΠΔΠ]Υ 
αἀογῖνθα ἴγροτη πὸ ΓΊρΥβ, ἢγϑυ [61] ᾿πΐο 
ὃ. 688], ΟΥ ὈΥΔΏΟΝ, ἀοΥνϑα ἴῸπ {Π6 
ἘΠΡΠγαίοβ ; δηα αἴτουιναρᾶϑ, Π0116ο- 
ἄνοϊγ, Ἰοϊηθα [86 ΤΊρΡΤΥΙΒ: Ὀδοδιιβθ 81] 
{Π6 οδη815 οὗ σοτητηπηϊοδίο, ΔΌΟΥΘ 
6] θοῖα δηα (ἰθβι ρθη, σΘΓίΔΊ ΠΥ τδὴ 
Προ ἴπΠ6 ἔπιρηγαῖθβ τηΐο {πὸ ΤῚΡΤΙΒ ; 
85 δ ΡΓΘβθηΐ. "ἢ 

τό. τὴν τάφρον ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος] 
δ δὰ ὈΘΙΠοΟ ῬΑ ΒΆΥΙΤη ἴΐὰ Ογτορ. 
ἘΣ 8) 26: Οἱ μὲν οὖν ̓ Ασσύριοι καὶ οἱ 
σὺν αὐτοῖς, ἐπειδὴ ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ 
στρατεύματα ἐγίγνοντο, “τάφρον περιε- 
βάλοντο" ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ 

βάρβαροι βασιλεῖς" ὁπόταν στρατοπε- 
δεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εὐπε- 
τῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν. 'ἴμππη τὰ- 
ὈΙΟΠ6Β 618 ΤῸ] Θχροηϊί, Δ 46η8 : Τού- 
των δὴ ἕνεκα πάντων καὶ οἱ ἄλλοι καὶ 
ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα, περιβάλλονται. καὶ 
ἅμα αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι καὶ 
ἐξουσίαν παρέχειν, ὅταν βούλωνται, μὴ 
μάχεσθαι. 1)6 ἴοβϑβα 80 ΑὙΐάχουχθ δδ- 
5118 αἰνουμηαΐα ΡΙα ΔΡΟ 8 ἘΣ ἢ καὶ 
γὰρ τάφρον εὖρος ὀργυιῶν δέκα καὶ 
βάθος ἴ ἴσον ἐπὶ σταδίους διὰ τοῦ πεδίου 
τετρακοσίους ἐνέβαλε. καὶ ταύτης τε 
περιεῖδε τὸν Κῦρον ἐντὸς παρελθόντα 
καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς οὐ μακρὰν γενό- 
μενον. ΑἸΙοΡ ΠΙΟΘΟΥῸΒ 14; 22: Ὡς δ᾽ 
εἰς τὸ Βαβυλώνιον ἧκε πεδίον, παρὰ τὸν 
Εὐφράτην στρατοπεδείαν ἐβάλετο, δια- 
νοούμενος ἐν ταύτῃ καταλιπεῖν τὴν ἀπο- 
σκευήν. ----ὀρύξας οὖν τάφρον τὸ μὲν 
πλάτος ποδῶν ἑξήκοντα, τὸ δὲ μῆκος 
ποδῶν δέκα, περιέθηκε κύκλῳ τὰς συνα- 
κολουθούσας ἁρμαμάξας καθαπερεὶ τεῖ- 
χος" καταλιπὼν δ᾽ ἐν τῇ παρεμβολῇ τὴν 
ἀποσκευὴν καὶ τὸν ἀχρεῖον ὄχλον, ἐπὶ 
μὲν ταύτης ἱκανὴν φυλακὴν παρέστησεν" 
αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν εὔζωνον προαγα- 
γὼν ἀπήντα τοῖς πολεμίοις. Οτθ ρ8᾽- 

Ε 



δ0 ἘΧΡΈΕΈΘΠΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

» Ν “ κ 7 ,ὔ Ν᾿ Ἁ 

ἐπειδὴ πυνθάνεται ζῦρον προσελαύνοντα. ταύτην δὴ τὴν 
,ὕ ΄ι ’ ἂν ε Ἀ - 

πάροδον Κῦρος τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο 
17 εἴσω τῆς τάφρου. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο 

βασιλεὺς, ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ 

ι8 ἀνθρώπων ἴ ἰχνὴ πολλά. ἐνταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας [14] 

τὸν ᾿Αμβρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχι- 
λίους. ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας πρότερον 
θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμε- 

΄σ΄ σ΄ 3 53 » ᾽ 3᾽ “ Ε] » ’, 

ρῶν, Κῦρος ὃ εἴπεν, Οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις 
᾽ ΄σ “ «ς , ἶ βιὰ» 7, ΄- 

οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις" ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί 
᾿ , “- Ν , 

σοι δεκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ 
“ ς ΄ Ἐπὶ κΚ » Ν » χε “- “ ᾽ 9" ἊΝ 

το παρῆλθον αἱ δεκα ἥμεραι. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκὼ- 
λυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε: καὶ 
Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι; ὥστε - 

[15] 

ἐγένετο 1. 17. ταύτῃ οὖν τῇ Α. ταύτῃ μὲν δὲ τῇ ΕἸ. 18. ἀμπρα- 
κιώτην Α.Β.Ο. ἀβρακιώτην 1.Κ... δισχιλίους Α.Β.0Ο. τῆς ἡμέρας] τῆς 
εἴς (Οὐ. Δααἷὲ τη. 566., αὖ ΡΓ. ἔπΟΥΙ τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ. θυόμενος 
Προμοϊανῖιβ, οἵ, αὖ ντάθίαν, Οὐ. ΡΥ., 4] πυθ Παρϑὶ δηριβία βουϊρίασστη π᾿ ΤαβαΤα 
ἀΔΡΠῚ ᾿πΓεγ γι τη 4188 ΒΈΡΤα ΨΘΓΒΌΤΩ ΘΙ ΠΡ ΘΗ. 
τάν: 

πυθόμενον Α. Οεῖ. πυθόμε- 
εἰ ἐν ταύταις οὐ μ. ταῖς ἡμέραις Ο. }). εἰ απ]. εἰ μὴ ἐν Α. ΒΑ... εἰ οὐ ἐν 

ταύταις ταῖς ἡμέραις μ. Ο. εὖ ᾳαυὶ τοῖς μ. ἡ. Μ. Οεΐ. εἰ μὴ ἐν ταύταις ταῖς ἡμ. μ. 
ἀληθεύσῃ ὅτι ὑπισχνοῦμαι ἃ. 10. 

τ ἰασιποβα, 8116 ντὔϊοβα 6586 νἀ θυ ηΐ 
ἸηοΡργοῖθβ. (ὉΠΟΥ͂ 6. ΠΕΙΠΘΙΟΙΊΙΠῚ 
αϊνοσβιίαΐθη ποάϊα δἴϊδηα 11 ὈΥ15 τη6}10- 
τιθιι5 Δα 1115 νὶχ Πσοοθ. Εχ 18 
Ρδίεὶ τάφρον δῆς ὀρυκτὴν ΡΤῸ δ6Π1- 
ῬοΟΙΘ ἴπ]586 δἤοββαιη 80 Ασίαχεῦχο δὰ 
σαβίσα τηπηϊθηάα. ΘΟΗΝ. 

18. Σιλανὸν Κ΄. ΡΗΠοβίγ. Υ'΄. ΑΡ0]}].8, 
7. Ῥ.- 350 6ἀ. ΟἸεαν., Ἴδη. Ν, Α. 8, 5. 
ΗΤΟΗ. 

᾿Αμβρακιώτην] ΝΊΒΙΙ ταθαθη τη 
6586 ΠΠΌΤῚΒ ὨΙΟ π ἸΠξθσθηίθτι5 ΘΟΏΒΘΗ- 
Β5 ΘΟΥΙΠῚ 1 ΟΕ ΘΓ15 ἸΟοΪ8 ΧΘΗ. 1 ββ οἵ 
ΨΆΓ. ΒΟΥ. 0. ϑίθρῃ. ΒγΖ. 58[15 ρυ  δηΐ. 

τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ. αἴ Ὁ. 
ΡΓ., Αὐγίδη. Απ80. 1:, 6, ο : Τρίτῃ ἀπ᾽ 
ἐκείνης ἡμέρᾳ" 2. 23,1: Τρίτῃ ἀπὸ ταύ- 

τῆς ἡμέρᾳ 
θυόμενος] (ὑοηΐοτί [,ΘΟΠΟΙΑν 8 5, ύ, 

18: Οὺς γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τρισ- 
χιλίους δαρεικοὺς ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας 
ἠλήθευσε θυόμενος Κύρῳ διεσεσώκει. 

δέκα τάλαντα] Ετρο {τἃ ἀδιῖοο- 
ΤΌΓΩ ΤΉ}}}1ἃὰ τοβροπάθηϊ ἄβοβπ [Ὁ] 118. 
ΖΕΌΝ 

19. οὐκ ἐκώλυε] “ΤῊ δοσοπηΐ ρίνθῃ 
Ὀγν Χοπορμῃοη οἵ {Π18 Ἰοηρ ᾿ἴπ6 οἵ 
ὕΘηΟἢ, ἢἤγβί ἀαρ ὈγῪ ογάσυ οἵ Ατίδ- 

μάχεσθαι Α.Β.Ο. Οει. μαχεῖνθνα 

ΧΟΡΧΟΒ, 8η4 {Πδη Ἰοῖς ᾿56 1688 ὧδ υη- 
ἀρίοπαρβα, αἰβθγ5 ἴσοτη π6 πδυσδῖνα 
οὗ ΠιοαοΥὰβ (14, 22), ΜΨΠΙΟὮ 5ΘΘΓηΒ ἴο 
Ὀ6 Ὀοιτονγθα ἔτοτη ΕρΡΒοσιιβ.---αυ)ϑὲ 1 
Ὠᾶνθ πὸ ἀουθέ {πμαὲ [Π6 δοοοὰπέ οὗ Χ. 
15 [π6 ἔτ οηθ. 'ΓΠ6 πᾶυτονν Ράβθαρ, 
δηά [Π6 υπαείθηπβα ἐξοποἢ, νσοῦα Ὀοίἢῃ 
ἔλοῖβ οὗ [μ8 πιοβὶ οδυΐοιιβ δπᾶ ἢ ἸΠΊΡΓΕ58- 
ΒΙ|Υ06. σμδγδοίον 0 δὴ Οὔ βουνιηρ᾽ 50]- 
αἸογ." Οτοῦ. Ηϊ5ῖ. νοὶ]. 9. Ρ. βΡ6ό. Οὐοπῇ. 
'ΓΒΙΤΙνν 411. Ηἰ56. νο]. 4, Ρ. 318. 

τοῦ μάχεσθαι) Χεπόρμοη Η (ἀπ. 
5» 7» τὸ κατὰ γῆς πορεύεσθαι ἀπεγνω- 
κέναι. ῬΒυονά. 3; 85, ὅπως ἀπόγνοια ἦ 
τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς ΑἸχΙξ ῬΓῸ 
ὅπως ἀπογιγνώσκωσι τοῦ. ΟΠ ΥΒΙ.5 
Απῦ. Ἀοπι. 6, 12. ἀπογνοὺς ἁπάσης ἐλ- 
πίδος.ς [Εἰ δρυὰ Βίο. ΕἼΟΥ. 2, 28, 
οἱ ἄνθρωποι ἀπογιγνώσκουσιν ἑαυτῶν. 

Αὐτίαπιβ ΑΠΔὉ. 5» 24.12. ὡς δ᾽ ἀπέγνω 
διώκειν τοῦ πρόσω τοὺς φεύγοντας. 
Τάθτη ἰδιηθη 3, 20, 4; ᾿Αλέξανδρος δὲ 
ὡς ἀπέγνω κατὰ πόδας αἱρήσειν Δαρεῖον 
Παθοῖ, φῃοα δα ἀείοπαθπάπτη ἢ. ]. μα- 
χεῖσθαι πιο να]δΐ : δβί δῃΐτη αἰθβρογαγε, 
οοηΐγα δρᾶ Χρη. εβξ οοηϑέϊαπι αὐ)ὲ- 
ΟΟΥῸ αἴϊοι7ιδ τοὶ. Ἐπ ϑδπι ἸΟΟΌΒῚ, 
5. 14, ᾿Αλέξανδρος τὴν μὲν πόλιν ἀπέ- 



ὯΒ. 1. ΟΑΡ ΎΗΙΝ. δῚ 

λοτῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. τῇ δὲ 
τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο 
καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ 
ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώ- 
ταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων. 

ΚΕΦ. Η. 

Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον 
ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πατηγύας 
ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστῶν προφαίνεται ἐλαύ- 

νων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς 
ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὃ ὅτι βασι- 

λεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην 

Σ παρεσκευασμένος. ἔνθα δὴ ολὺε τάραχος ἐγένετο" αὐ- 
τίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφί- 

4σιν ἐπιπεσεῖσθαι: Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρμα- 
ω 

ἠμελημένως σ.Ὁ. ἠμελημένος 1. Οεῦ. ἠμελημένος. 
τε. 
τάξει] τάχει Ἐ.1.Κ.. αὐτοῦ 

ταγμένον Α. ἀνατετραμμένον ΒΟ. Μ.0. 
Α.Β.}. εὖ αὶ ργῃ. ἁμάξαις, 
«ς “- Ν ς , , 

ἁμαξῶν καὶ ὑποζυγίων ἤγετο. 

παταγύας Μ. ΑἸα. 
τΏ. 5886, Μ.Ν.Ὸ 
ἐτύγχανεν ). σὺν οπι. Ε!.---Ἰ,.Ζ. 
οι. 10. παρασκευασμένος 10. 
ασμένοι Κ'. 2. ἐδόκουν οτα. Α.Β. 
ἄλλοι Ἴ᾿. ἀτάκτους Β. 
ρός τε. 

γνω ἑλεῖν ἂν, ααὶ Γαΐ βρη! οδίϊο- 
ΠῚ δαθεῖ θαπάθιη οτ ὩΟ(ΟΠΘ αἶθ- 
βρογαπαϊ. ΒΟῊΝ, Μαεπᾶπαον δρυὰ 
5.00. ΕἸοΟΥ. 20, 45: Οὐδενὸς χρὴ πρά- 
γματος τὸν εὖ ποιοῦνθ᾽ ὅλως ἀπογνῶναί 
ποτε. ἮἯϊς τὸ μάχεσθαι Ἠ!᾿Ἰγβοδιρ', Αη- 
ποῦ. οΥἹὔ. Ρ. 84, βισπί ΠΙΟΠΟΥ 2, 6, τὴν 
σωτηρίαν ἀπέγνωσαν ῬΘΒΙταΙ 6Χ Πη6- 
ΠΟΥ ΡΙῸ τῆς σωτηρίας. 

ἠμελημένως] ΡΙαυΐΑγοἢ. Ατίαχ. α. 7: 
Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐξαίφνης καταφανεὶς 
- τοὺς πολεμίους ἀσυντάκτους καὶ ἀνό- 
πλους διὰ τὸ θαρρεῖν καὶ καταφρονεῖν 
ὁδοιποροῦντας ἐξέπληξε καὶ συνετάρα- 
ξεν, ὥστε σὺν θορύβῳ καὶ βοῇ πολλῇ 
μόλις εἰς τάξιν καθίστασθαι τὸν Κῦρον. 
5ΟΗΝ. Οοηΐ. 8, 2. 

ἀνατεταραγμένον Δ εῦῦο ρᾶα]]ο τὰ- 
ΤἹΟΥΙ ὈΠῸΣ Αὐτίδῃ. ΑΠΔΡ. 3, 10,1 
Νύκτωρ παρήνει ἐπιθέσθαι τοῖς Πέρ- 

20. τῇ τε τρίτῃ ἐπί 
: τῇ τε τρίτῃ ἐπὶ Ἐ. τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρ ἐπί τε 1. τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐπί τε ΚΚ. 

αὐτοῦ Αι ἀνατεταραγμένον ἀ ἄνατε- 
ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων 

ῬΙΙΙΏ8, αὐ νΙἀοίαγ, πηϑηῖ οσοτγδοίαβ, (Ὁ. (δῖ. ἐπὶ 

1. καταλύειν Α.Β.0.}. Οεί. καταλύσειν. 
πατηγύας Β.(Ὁ.}). πατηγυίας Α. παντηγύας [΄. 

ἀμφὶ κύρου Α.ὮὉ. 
πατάγδας Μ.Ο. παγύας Ἐ.---Ἰ,. 

πιστὸν Α. πιστὸς (ὑ., αἰ πιστῶν 
ἀνὰ κράτος Α.Β.Ο., δαϊαδδ ν. ἀνά. (ὐεΐ. κατὰ κράτος. 

προέρχεται ἃ.Β.Ο. παρέρχεται 1). ς 
ως 

παρασκευασάμενος Ἐ.Η.1.1,...Ζ2. παρεσκευ- 
πάντες δὲ] πάντες δὴ Α. πάντες οἱ 

8. κῦρός τε Α.Β.Ο.ΕὉ, κῦρος δὲ 1). Οὐδ. καὶ κῦ- 
ἀπὸ τοῦ Α.---Εἰ. (ὑεῖ. ἐκ τοῦ. 

σαις᾽ ἀπροσδοκήτοις τε γὰρ καὶ ἀνα- 
τεταραγμένοις --- ἐπιθήσεσθαι εἴ 810] 
ΔΟΌνΟ ΟΕΠῚ 8118. 

1. ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν ΕΙΠΡΟΥΒ 
ΤηΘ61ο0 ἴθγθ ᾿πΐρυ τηϑη8 δ τηθ  Ἰ 6. 
Βδοῖο φαοάδιῃ ἀπτῃ ἀρῖηᾶ οϑριαπηΐ 1η- 
(ΘΥΓν 810, Ἰορίτηιιβ, καὶ ἤδη τε ἦν μέ- 
σον ἡμέρας. 16 ΟΠ γγβοβύ. Οὐ. 67, 
ΝΟ]. 2,9. 362 Ν.., ἀἴν]δο ἴῃ αυϊπαὰθ Ρᾶγ- 
[68 ἀἰοὶ ΒΡΔ[ΙΟ, περὶ πλήθουσαν ἃ ἀγορὰν 
ΡΟΏΪ 1ηΐΕ6ΥΓ πρωὶ οἱ τὰς μεσημβρίας. 
'Ῥεπηραϑβ δαΐθη πα Ἡοτγοαοίο εοϑί 
ἀγορῆς πληθώρη, 225: ΠΒΠΘΗ: 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ) ὅ51᾽ς Η. 6Υ. 4, 5. 
ΖΈΟΝ. 

3. Κῦρός τε--- τοῖς τε ἄλλοις] Νοη 
ἸΠίου 56 γεβρομπᾶθί ἀαρ]οχ Ποο τε, 864 
ΔΙ ΘΓΌΤΩ ἤδδο σατὴ ἐγένετο Ἠδοί, α]ΐα- 
Τα ΒΘ] Θηζ18 ΟἸΙΠῚ Κῦρος --- ἔλαβε. 
Ουὐτορ. 8, 2, 24: "Ἔδοξεν οὖν καὶ ταῦτα 

Ἑ 2 



δῷ ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

Χ ᾽ “ἄμ. - ὧν Ἀ 5. τὴς Ν - ᾿ Ν 

τος τὸν θώρακα ἐνεδὺ καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ 
5 Ν “ , “ 9 ΄“ 

εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν 
3 7 Ν 7, » Ἂς ε “- ΄, σ 

ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκα- 
στον. ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος [3] 
μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, 
Πρόξενος δὲ ἐ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ 
καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ ᾿λληνικοῦ. 

΄“ Ἁ ΄“ ε ΄- Ἁ 7 Ε , Ἂν 

5 τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ 
7 3, ω “-“ ς Ἔ 

Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ Ελληνικὸν πελτα- 
Χ 5 ψν 3 “-“ ς Ν 

στικὸν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αριαῖὸός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ 
ἜΝ ἊΝ ᾽ 

ὅότο ἄλλο βαρβαρικον. Κῦρος δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς τούτου ὅσον [41΄ 
ἑξακόσιοι ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις 
καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου: Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων 
τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο: 

͵ μ' ἈΝ 

λέγεται δὲ καὶ 

ἐνεδύετο σ. ΡΥ.» 8566. δΔοσθητη ΒΌΡΘΥ νε' Ροϑβιιῖϊ τη. 566. ἀο]ϑἐϊβ ετο. ἐνέδυτο 
ἱ τὰ ἐπὶ τῶν ἵ ἵππων Ἐ, Η. ΠΡ ΒΝ Ἐν 
ὁ δὲ Κῦρος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ ἐπὶ τὰς χεῖρας ἔλαβε. 
ἸΠ1Π10 01} δα αῦ (Ὁ. τη. 566., ΟΥμ588. ΡΥ. 
παρήγγελεν Δ.Ἐ..--Κ, περ γε ο Ἄ, 
γάβιγα (ὐ., ΡΥ. ζογίαββα ζε. 
(ἰοτί. δὲ) Ο. καὶ ροβέ μένων δὲ οῃι. Η.---1,1. 
5. κλεάρχῳ Ὁ. πρίαμον Τ᾽, σογτθοίτβ [ἢ ΠΠΔΓΡΊΠΘ. 
σαν ἢ -ῇ οἵ. ἔστασαν. πελταστὸν Β.Μ. 
τε καὶ ὁ ,κύρου Ἄ. 
πεῖς τούτου ὅσον Β. Ο. ἱ τὴ 
μὲν αὐτοὶ Β.Ο. μὲν αὐτῶν Δ. Οεΐ, μεγάλοις. 
αἰ 5. ν. (Ὁ. βραάριῃ πλδπι. 

ἐκπονῆσαι αὐτῷ, τούς τε ἰατροὺς τοὺς 
ἀρίστους συνεκομίσατο πρὸς αὑτὸν τῷ 
τελεῖν ἐθέλειν, καὶ ὁπόσα ἢ ὄργανα 
χρήσιμα ἔφη τις ἂν αὐτῶν γενέσθαι ἢ ἢ 
φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτὰ, οὐδὲν τούτων 
ὅ τι οὐχὶ παρασκευάσας ἐθησαύριζε παρ᾽ 
αὑτῷ. Ἠοτοάαοί. 2, 63 Πη.: Ἐνθαῦτα 
μάχη ξύλοισι καρτερὴ γίνεται, κεφαλάς 
τε συναράσσονται, καὶ, ὡς ἐγὼ δοκέω, 
πολλοὶ καὶ ἀποθνήσκουσι. Ἰ)ΙΟΔΟΥ. Ι, 

84, Ρ. 95. 35: 19» 83; Ρ. 383, 36. 
τὸν ἵππον] ᾿π βκευ σα εχ Οἴεβϑία το- 

ἴενε Ουγάτη ἴῃ Πᾶς ραρπᾶ νοΐ 6586 
6400 ΘΠ ΗΙ δο ἔεροοὶ, Ραβαοα ΠΟΙΏ]Π6. 
--τὰ παλτὰ] Ν. δά 1, 5.15. ΖΕΌΝ. 

6. ἑξακόσιοι] Ἰάδτη ὨΠΊΘΓιι8 ΤῈ ρ6- 
αὔτ ᾿ηΐτῶ 5. 21, 24 οἱ 29. δια ἢιιο- 
ἀΟΓᾺΒ 14; 22: Αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἐτέ- 
τακτο κατὰ μέσην τὴν φάλαγγα, τοὺς 
κρατίστους ἔχων Περσῶν τε καὶ τῶν 
ἄλλων βαρβάρων, ὡς μυρίους" προη- 
γοῦντο δ᾽ αὐτῷ τῶν ἱππέων οἱ κάλλιστα 
διεσκευασμένοι χίλιοι, θώρακας ἔχοντες 

4. ποταπῷ ὉΟΟ. ῬΓ. 

ὅ. καὶ οτα. Η.- -ἴ, 
΄ - ΄ » - 

ἱππεῖς μετ᾽ αὐτοῦ ὅσον Μ. (ὐεΐ. ἱππεῖς μετ᾽ αὐτοῦ. 

ἐπὶ τοῦ ἵ ἵππου Μ.Ο. ϑυϊάδβ ν. παλτὰ, 
τὰ παλτὰ 

τὰς χεῖρας Β.Ο.Ε. Οεΐ. χεῖρας. 
καὶ οτη. Α. καθίστασθαι στα ἴῃ 

δ} ἴῃ ΤΆΒΟΤΑ 2 ΨψΕ] 2 ἵπ|. 
ἔσχε Δ.Β.0.Ὁ. Οει. - εἶχε. 

ἔστησαν Β.0.}. ἔστα- 
ἀρισταῖος ΕἸ. ἀριεαῖός 

οἱ ἱππεῖς τούτου ὅσον Ἀ.1). ἱπ- 

καὶ δπΐα παραμ. οτη. ἃ.Β,, δα- 

καὶ μαχαίρας Ἑλληνικάς. ΖΕΌΝ. 
θώραξι---κράνεσι) Αὐτηᾶ ᾿ιδθ6 ΟἸΠΪδ 

ογδηΐ δχ ϑθσθ. Υ. Ουτορ. 6, 4.1: 7.1.2. 
ΖΕΌΝ. 8 νουθο οτηΐϑθο ν. 86 5.2. 26. 

ψιλὴν] Νοη κράνει, 864 Ρ|160 νψῈὶ 
{ἰᾶτὰ ἰθοΐατη, βοουηάατῃ Ρ]αΐ. Ατίαχ. 
6.11: ᾿Αποπίπτει δὲ τῆς κεφαλῆς ἡ 
τιάρα τοῦ Κύρου. δῖος ἀθ ῬΘΡΕῚ5 Ηε- 
τοσοῦ. 5, 49: ᾿Αναξυρίδας δὲ ἔχοντες 
ἔρχονται ἐς τὰς μάχας καὶ κυρβασίας 
ἐπὶ τῆσι κεφαλῆσι. ΘίΧΑΌ0 15» Ρ. 734: 
Ἔχουσι περὶ τῇ κεφαλῇ πίλημα πυρ- 
γωτόν" εἰ 10.: ᾿Εσθὴς δὲ τοῖς ἡγεμόσι 
-τιᾶραι παραπλήσιαι ταῖς τῶν μάγων. 
ΗΥΊΤΟΗ. 
λέγεται --- διακινδυνεύειν] ΝΘ δος 

Ραρπηθηΐ ΟἸΠῚ ΒαΡΘ ΟΣ θ 118, τπῸΪ Θαα]- 
[65 Ογτὶ (Ῥευβϑο 56 1110 60) σα] δὶβ δυτηδί 
ἀϊοπηΐαγ, ΡῈ ἄλλους Ζοιπῖμβ ᾿π|6]}}- 
σθπαο5 οσεηβοῖ νῈ] Ρβαϊΐοβ, νθὶ ροίϊβ 
Θαυϊΐθβ 608, 4] ΠῸΠ Ρευπογθηΐ δᾶ 
οΟΠογίριη μερε οτίδιμαμα, Ογυὶ. ὅ:τηϊ- 
ἸΠΈΟ οηΐπ ΟΥὐτορ. 7.1, 2, Θααϊίοβ. 50]- 



ΠΡ: ΟΑΡΡΎΠΕ δῶ 

τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ 
’ διακινδυνεύειν. οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες οἱ μετὰ Κύρου εἶχον καὶ 
προμετωπίδια καὶ προστερνίδια" εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ 

ὃ ἱππεῖς Ἑλληνικάς. καὶ ἤδη ΤΕ ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω [9] 
καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι: ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, 
ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκὴ, χρόνῳ δὲ συχνῷ 
ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ 
ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε 

9 καὶ αἱ λόγχαι, καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. καὶ [6] 
ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πο- 
λεμίων" Τισσαφέρνης. ἐλέγετο τούτων ἄρχειν᾽ “ἐχόμενοι δὲ 

τούτων γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι 
ξυλίναις ἀσπίσιν: Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι: ἀλ- 

τῷ πολέμῳ] πολέμῳ Ζ. 8. μέσης ἡμέρας Α. οὔπω] οὕτω 10. ἐγί- 
γνετο Α.Β. Ὁ). (δῦ. οὰπὶ δυάς, ἡνίκα ---- κονιορτὸς οἰζδηΐθ ν. δείλη, ἐγένετο. 
τάχα δὲ Α. ἤστραπται Ἀ.Κ. καὶ λόγχαι Α.Β.Ο. 9. δΌ]ααΒ, τ γέρ- 
ροιν, καὶ γερροφύροι ὁπλῖται ἐχόμενοι τούτων σὺν ποδήρεσι καὶ ξυλίναις ἀσπίσιν. 

Ψ' 

αἰγύπτιοι δὲ οὗτοι ἐλέγοντο. 
Ν.--1,.Ζ. ἐλέγοντο οὗτοι Α. 

Ῥαΐοτεβ ΟΥΡἹ τηδ]οΟΥἹ]Β 6160] ραβίαϑβθ 
Θ 165 διισθαβ. Οὐπίγα Ν᾽ γύίθη ὈΔΟ ἢ 118 
δαῦ ἰούπσμαη ἤος Τ]ΘΙὈΥατΩ 151] ΠῚ 
6586 σοηϑϑῦ δαϊ νἱτπ1ΠῈ ΤΘβιθγα ἴῃ ἄλ- 
λους. ΝΥ ΕἸΒκῖπιβ ἰοΐπτα Ἰοσθτη ἰδ] τ ΔΠὴ 
6 ΒΟΠΟΙΙΟ ΟΥ̓ ΠΏ 860] τι510, ΑἸΊΘΏΟ ΘΏ]ΠῚ 
Ἰοοο τϑίθυγι, δ 6586 Ῥ6Ὶ 86 ἱπϑρίυμχῃ ; 
ΤΟΡΌΡΤΔΡΒ 6 Π]πῇ οἱ σποα τποᾶο αἸούμτη 
αϑῦ ; ἀθιπᾶθ οὔτ Δ ὈΙ Δ ἴον ΧΘΠΟΡΠΟΩ 
ῬΕΙ͂ λέγεται 1ὰ τοΐεγαί, ᾳφαᾳοα 'ρ86 οὐσπ- 
115 815 νἱάθγαῦ ὃ ΝΟΙ σοηβίδῃϊου 8ιι- 
ἴοι Ῥεϑύβαβ Ρ1]605 ἴῃ ραρτιδ ροβίαϑϑθ 
ΡΙῸ φσάϊθα νθΓΟΒΙΠ1116 ἴδοογα Ουτορ. 6, 
4.1. Οὐοηΐον οἴϊαπη Ἠοτγοαοῦ. 7, 84. 
5ΟῊΗΝ. 51] ροπυΐηδ ἰδία, ἔουβδη 1ῃ- 
{6]Πρεπᾶα ἀθ τορὶθαβ δαΐ ἀποῖθτιδ. 
Ψιᾶθ ὃ 22, Ὁ1 τηδ]τη ἡγοῦνται ΟὉ 56- 
αΘη5 τότε. Ἐβοίθ οαρὶῦ ϑρθιτηδη- 
πὰ5. ΠΏΟΒΕ. Βρδοῖβ ᾿παϊοαββθ νἹα6- 
τ Υ γυθη θδοτι5 Βοπο]ϊαβία Ὦδοο α1ρ- 
ΠΙΟΤὰ 6556 α8Π0 ΧΘΠΟΡΠοηΐθ, ααρρα 
ΕἸΠΠΠ]Πτη8, 8115 Θ᾽ αβτη 1 δηποίδι! }1- 
θα, ᾳαδδν. 1ῃ Β6ΠΟ]15. 

8. καὶ ἤδη] Χοπορποπύίθαμη ἢυτ8 
Ῥάρτιεο δα (ιπαχϑπ ἃ ΒΔΌΥ]ΟΙΘ 8[δ- 
«8 φυϊηρθη 15 αἰβίδη θη ΘΟΙΩΓΉΪΒ886 
Ἑἰθβουιρ Ομ πὰ ΟὟ Θρταρίδιη ρουβρίςαὶ- 
ϑύθση ν8] 46 Ἰδιιάδί Ρ] αϊαιο 5 Αὐίαχ. 
ς.8. ΖΕΙ͂ΙΝ. 

δείλη) Ηὶς 1. ᾳ. δείλη πρωία. 'Τοπι- 
Ρὰδ Ροχηθυϊ Ἰαπυη απο ᾿ποὶρὶς εἰα- 

τούτων 86441ξ (Ὁ. τηᾶπιι ΡΥ. γΕ] 866. 
εἶναι «ααιϊ (Ὁ. τὰ. 566. οὖ οπηϑιῦ δ] 65 1]. ο. 

δ᾽ ΟἸη. 

{τ 8 1πΟ] ΠΟ 6. 5015 ΡΥΙηδ ἴῃ νο- 
ΒΡΘΥ͂ΆΤ ἃ τη γ]1616. Ῥο]]ὰχ 1,68 : Κλί- 
ναντος εἰς τὰ μεσημβρινὰ τοῦ θεοῦ, δεί- 
λης, δείλης ὀψίας. [)΄᾽΄7Ὸ ΟἾγτγυ8. δα 5.1 
οἰζαίαβ αἸνΊβίοηθ αἸοὶ [δοΐα ΡΥΊηῸ ἸΟῸῸ 
Ιηθιηογαῦ πρωὶ, 2 πλήθουσαν ἀγορὰν, 
2 τὰς μεσημβρίας, 4 δείλην, 5 ἑσπέραν. 
Ουδθ αἰνιβῖο ορὕμηθ δοηνθηϊς Παϊς 
ὨΔΙΤΑΟΗΙ, ἀγορὰν πλήθουσαν, μέσον 
ἡμέρας, δείλην ἀΧῃΙΡοπῦΙ. ΗΤΓΓΓΟΗ. 

ἤστραπτε) Ῥϑ΄121}}18 ἸοσιΒ οδϑὺ ΟὙΤΌΡ. 
6, 4,1. ΖΕΌΝ. 

αἱ τάξεις) ὅαπί ογαϊηος 5. αρηιυΐπα 
δοοιπαίμηι παΐϊοπέδ, 5. πλαίσια πλήρη 
ἀνθρώπων, ἐν οἷς ἕκαστον ἔθνος ἐπο- 

ρεύετο. Οὐοηΐ. 8. 9. ΟΥτορ. 8, 5» 7 α:- 
σαηΐαν φῦλα στρατιωτικά. Οὐηξ. 104. 

5» 8 39. ΖΕΌΝ. 
9. λευκοθώρακες] Τυαρπίτα 4.7,τὸ, 

(Ογτορ. ύ, 4, 2) εἶχον ἐλ ετρμῖν λινοῦς. 
ΗὔΊΤΟΗ. 

ποδήρεσι] 5 Πη0α 1] οΕἸγροὶ ἀῦργρ- 
[115 {Ἰ αΠ, οἰϊαπη ὐυτορ. ὅ, 2, το. 
Οεἴογαχη υἹἀθης 6586 ροβίθυϊ ΘΟΓΌΆΓΩ 
41 ἃ γτο ἴῃ βάθη βυπί τοοθρί! Ογ- 
τῸρυ 7» τεκοῦσ» του ΖΘ ΌΝ, 
Μίητιβ Ρτοθ ὈΠ ον Οτοῦπο Ηἱἰβί, νοὶ. 
9. Ρ- 4» ΡΙῸ πργρί!8 οἐχ ῦρυρίο Πᾶ- 
Ὀθη8, Ρδυΐεῃ [αηΐιτη ἀὐργρίϊ Ῥθυβὶδ 
πῆς δὐθρίδμῃ [δ οριηβίαν (Ἰπἴτἃ 
2,1.10: 2; 5» 13)» αασχη δ]ΐουιιπὶ ΠΟ- 



δ1 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

λοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν 
πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο" 

το πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα διαλείποντα. συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων [7] 
τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα" εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ 
τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ. τοῖς δίφροις 
εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ 
γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ 
διακόψοντα. ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας πΡΡΕΚΕΣ [8] 

λεύετο τοῖς “Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχε- 
" »- 

ἄλλοι τ.} οἱ ἴῃ Ταβϑανα πηϊὰβ 1{{. Ὁ. 
Β.(. Οεί. ἔθνος. 
τα] εἰ ἴῃ Ο. ΡΥ. ἔποτγαΐ ε. 
δὴ δρ.---ἐνετύγχανον. (εἴ. τά. 
λεγόμενα. δὲ τὰ οπη. δα ]448. 
Ξ'ιι, διακόπτοιεν Ἐ. 
τυγχάνοιεν Ἰ1ὈΤῚ ϑυϊάθ. (ι(. ἐντύχοιεν. 
ψοντα 10. 

ἀνέχεσθαι Α.Β..Ε. (ὐεῖ. ἀνασχέσθαι. 

ΤῸΠῚ ἸΟΘΟΙΠῚ ἴα ΟΠ ποι ἀθυβ δὰ 
ΟΥὐτορ. 7:1, 45 δ αϊββεί, αὐ Ζθαη] 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΤη ςοΠβττηδγοῖ. 

κατὰ ἔθνη] Ἠεγοσοί. 7, ύο ἀ6 ΧοΡχα 
ΠΟΡΙΔ5 τϑοθηβθηΐα: ᾿Αριθμήσαντες δὲ 
κατὰ ἔθνεα διέτασσον εἴ 10. ΤΙοΟ ΧΕΥΧΘΒ 
διεξελαύνων ἐπ᾽ ἅρματος παρ᾽ ἔθνος ἕν 
ἕκαστον ἐπυνθάνετο. ΞΟῊΝ. 06 εϊη- 
ΘΌ]ΑΓ δαΐθπι σατη ἕκαστος ροβί ρΡΙυγᾶ- 
Ἰεῖὴ σοπ]πησίο ν. δα ΗἩ. τ. 1, 7. 5. 

1Ο. συχνὸν] ᾽ι1]445 εχ ἢ. ]. πολὺ ἴη- 
τογργοίαςασ. [96 οὐὐγϊθιι5 ζα]οδί8 θὰ- 
ἄετῃ ἰσαάαπύ ΠΙοάοΙτΒ 14, 22, εἰ Ρ]ὰ- 
ἰζοχονος νίας. 6. ἡ... 50ΡΉΝ. 

ὑπὸ τοῖς δίφροις] ἴῃ Οντορ. ό,1, 30 
Εβῇ: Προσέθηκε δὲ καὶ δρέπανα σιδηρᾶ 
ὡς διπήχη πρὸς τοὺς ἄξονας ἔνθεν καὶ 
ἔνθεν τῶν τροχῶν, καὶ ἄλλα κάτω ὑπὸ 
τῷ ἄξονι εἰς τὴν γῆν βλέποντα, ὡς ἐμ- 
βαλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς ἅ ; ἅρμα- 
σιν, ΤΙ ΠΠ]Π 118 αἸβυϊποῖθ αἰχιῦ ὑπὸ τῷ 
ἄξονι, χαοα Ὦϊς εβῇ ὑπὸ τοῖς δίφροις. 
Οὐορτίαηατιπι ΘΠ δϑὲ ΘΌΥΤΙΙΒ 6586 Ὀ1- 
τοΐοβ, φαοτατη ΑΧῚ ἱπουτηθι δίφρος, 
ΟἿΪ 081 ᾿πΠβιβ παραιβάτης, εἴ δηΐα 
Θατη ἡνίοχος. 5ΟΗΝ. (πῇ. ΠΙοάοΥ. 
17. 53. ἈὈῚ ᾿Ἰζθπ ξῦστρα προσηλωμένα 
ταῖς κατάκλεισι τῶν ἀξόνων ΤηθΙΠΟΥΔ- 
ἴα ἴῃ σαγΤΊθτι5 [8] οι 18. 
ἡ γνώμη ἦν] ῬΠαογα. 8, ρο: Ἦν δὲ 

τοῦ τείχους ἡ γνώμη αὕτη. [Θγθύστιβ 
5.104: Πολλαχοῦ δὲ καὶ τὸ πλάγιον 
μεῖζον τοῦ εὐθέος. οἷον, Ἢ δὲ γν. ἦν ὡς 

1ο. ἅρματα---ἀλλήλων ΄αι]αδ5 ν. συχνόν. 
τὰ δὴ Β.Ο. δυϊαδβ ν. δρεπανηφόρος αἴεγοη8 τὰ 

καλούμενα .Β.0.}0.Ε΄ 5015, δ'ιαϊ445. (Οεΐ. 
ἀποτεταγμένα Ζ. 

ἐντυγχάνοιεν Α. ΞΞῊῈΣ ἐνετύγχανον, ἐτύγχανον, ἐν- 

ἐλθόντα καὶ διακόψαντα Ἀ.Β.0.Ε. 
τῶν καὶ διακοψόντων Ἡ..Κ. εὐ αὶ διακοψάντων ἴ,. ΑἸΑ. 
ψόντων, α ΒΆΡΕΙ ο ροβίζο, πί νΙάφῦαν, Τ΄. (εξ. ἐλώντων καὶ διακοψόντων. 

πάντες οὗτοι Ἐ.---],.Ζ. τὸ ἔθνος 
διαλείπον- 

ἀξίνων, ΒΕΗ. ΡΓ. 

εἰς οἵη. Β. ἐλῶντα καὶ διακό- 
ἐλῶντα καὶ διακόψαντα ἃ. ἕλόν- 

ἐλώντων καὶ διακο- 
ΙΙ. 

εἰς τὰς τ. τῶν Ἑ. ἐλώντων καὶ διακοψόν- 
των, ἀντὶ τοῦ διενοοῦντο ἐλάσαι καὶ 
διακόψαι. ΡΙαἰάτο 8 Ατίδχ. ταν 
Εὖ δὲ καὶ κατὰ τοὺς Ἕλληνας ἔταξε 
τῶν δρεπανηφόρων τὰ ῥωμαλεώτατα πρὸ 
τῆς ἑαυτοῦ φάλαγγος, ὡς, πρὶν ἐν χερσὶ 
γενέσθαι, διακόψοντα τὰς τάξεις βίᾳ τῆς 
εἰσελάσεως. 1)6 α8ὰ συὐταπτη ἔαϊοα- 
[ουαπ αἰχὶ δα Ουτορ. 6,1, 29. ὅδ τηϊ- 
ἸΓΟΓ ἴῃ δχϑγοῖθα (ἀγθθοοσισα δηθαιο 
ΤΟΥ͂Θ δηΐθ 80Ί6 1) ριρπαραηΐ παραι- 
βάται οὐττὶθυ8 ᾿πβιβίθηΐθβ. Οοηξ., Εὰπ- 
ΤΊΙΡ. ϑαρρ!ὶ. 675, ΠιΙΟάοΥ 5.12, 79; 20, 
41. ΞὅΟΗΝ. Αα ΠΟΠΒΕΤΙΙΟΠΟΠΕΙΏ οοηΐ. 
Ογτορ. 2; 3» 3: Ὅταν ἐν ἑαυτοῖς ἔχω- 
σιν ἕκαστοι, εἰ μὴ αὐτός τις προθυμή- 
σεται, ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων. 

11. εἶπεν) 7, 4. ΡΙαΐ. Ατίαχ. ς. 7: 
Σιγῇ καὶ σχέδην ἐπάγων, θαῦμα τοῖς 
Ἕλλησι τῆς εὐταξίας παρεῖχε. κραυγὰς 
ἀτάκτους καὶ σκιρτήματα καὶ πολὺν τά- 
ραχον αὐτῶν καὶ διασπασμὸν ἐν πλή- 
θει τοσούτῳ προσδεχομένοις. ΖΕΌΝ. 
Αττίδη. 'Τδοῖ. ο. ΕΣ Οὐδὲν δὲ ὡσαύ- 
τως ἀγαθὸν ἔ ἔν τε πορείαις καὶ ἐν μά- 
χαις ὡς σιγὴ τοῦ παντὸς στρατεύματος. 
καὶ τοῦτό γε Ὅμηρος ἐδήλωσεν. περὶ 
μὲν γὰρ τῶν ἡγεμόνων τῶν Ἑλλήνων 
φησὶν ὅ ὅτι, Κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος ἦγε- 
μόνων, περὶ. δὲ τῆς στρατιᾶς ὅτι Οἱ δ᾽ 
ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν... σιγῇ δειδιότες ση- 
μάντορας. τῶν δὲ δὴ βαρβάρων τὴν 
ἀταξίαν δηλῶσαι θελήσας κλαγγῇ καὶ 

- 



ΜΡ ΟΑΒΎΕ δὅ 

σθαι, ἐψεύσθη τοῦτο: οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἀνυ- 
12 στὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσήεσαν. καὶ ἐν 

τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ 
καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα. ἄγειν τὸ 
στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅ ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς 

13 εἴη: κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν 
δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στίφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω 
ὄντα τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα: τοσοῦτον γὰρ 
πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τὸ ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ 
Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν" ἀλλ᾽ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθε- 
λεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβού- 
μενος. μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο 

"4 ὅτι αὐτῷ μέλοι ὕπως καλῶς ἔχοι. καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ 
τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προΐει, τὸ δὲ Ἕλ- 

ληνικὸν ἔ ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσι- 
ὄντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ 
στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς 

[9] 

[10] 

σιγῇ Ϊῃ ΓΆΒΙΙΓΆ 6 νοὶ] 711{. Β. ἀνυστὸν Α.Β.Ο. ἂν ἰστὸν Εἰ. (Οε(. ἂν οἰστόν. 
καὶ ἐν ἴσῳ ἡσυχῇ Δ. βραχέως ΟΟ. ΡΓ.» ΘΟΥΤΘΟΙΙΒ ΘΔ 6 πὶ τη. 12. τέταρσι 
Α. τέτρασι Β.ΟὉ. τέσσαρσι 1... τούτῳ Η. 1Κ.1.. 138. ὁρῶν δὲ κλέαρ- 
χος Δ. τοσοῦτον Α.Β.0.}). Οδΐ. τοσούτω. μέσον τῶν ἑαυτοῦ Α.Β.0.Ὲ. 
(ὐοηΐ. νᾶ γ. 50. 8. 22. τοῦ---ἤθελεν οτὰ. Δ. εὐώνυμος Β.1ΚΠ,. μέλει 
ΒΒ. μέλλει Α. μέλλοι Ἰ᾿. οἵ ργ. 1. 14. τῷ οτη. (Ὁ. ΡΥ. προσήει (Ὁ. 
ὉΓ. 1). προείη Ἰ,. ἑλληνικὸν ἔτι Α.Β.(.Ε.6,.Ζ. δὲ ἀεϊοίο ὅτ᾽ Τ. Οεῦ. ἕλληνι- 
κὸν ὅτ᾽ ἔτι. προϊόντων Ἀ.Ο.Ε.Μ. 

ἐνοπῇ φησιν ἰέναι τοὺς Τρῶας ἴσα καὶ 
ὄρνιθας, βίο. 

ὡς ἀνυστὸν} Χρη. θουαρ. [βδοθα.1,2: 
Σίτῳ ἡ ἀνυστὸν μετριωτάτῳ βρύσι. 
ΡΙαξ. Τυγουτρὶ ο. 29, Αυτίδῃ. ΑΠΔΌ.1, 
τύ, το, εἰο. ΒΟῊΝ. Θμυὶ ε)υβά. δ εῃ. 
21... ὡς ἀνυτέον ἐπιμελέστατα, τη8 16 
Βουῖρϑι: ἀνυτὸν, ῬΙῸ ἀνυστόν. 

ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως] ΡΙ]αΐάγο μα 5 ΟἿ 
σιγῇ καὶ σχέδην ἐ ἐμάγωνε Δα ἴσῳ 1ῃη- 
16 }Π1ρ8 βήματι. Ὄγτορ. 7 7.1, 4. παρηγ- 
ὕύησε δὲ ---ἐν ἴσῳ ἕπεσθαι. ΗΝ. 

ἴδε τὉ. 8: Ἔν ἴσῳ--παρέπου. 
13. τὸ μέσον στῖφος] [π|6]]]ρτιηΓ 

56 Χ τ 1} δααϊζαπι, αα]θ8. ρῥγεθογαῦ 
ΠΥΤΙΑΡΘΙΒΘΒ, 1..7.11: 8:24. ΖΕΌΝ,. 

ἀκούων) (ἸδαΙΌ 8, αὰ0 Ἰοςο γαῖ, 
ΟΟῸ]5 σΟΙΏΡ]Θο ροϊογαΐ Βοδίϊαπη 
ΘΟΊΘΙ 60 ἀϑατι6 σου 40 οταῦ τὸ μέ- 
σον στῖφος: αὖ ΠΟΠ Ροΐογαῦ Ἰοπρίίι- 
ἀἴηθιη δοῖοὶ ΟΥὙΥϊ οου}18 σοι ρ θοῦ δὰ 
ΘΧΕΤΘΠΔΌ ΠΩ, αὖ ΘΟρποβοθσθῦ 105 Πο- 
[1 ΘΟΡ115 Θχίγοπια 6}118 ρ8 18 Ορρο- 

ἀπελαύνων Β.Μ.Ο. ἑκατέρωσε ἀπο- 

δια δββϑῦ: πος ἰρ]αν 6 υὐτὸ διιαϊθ- 
Ὀαΐῖ. ΥΥΥΤΤΕΝΒ. 

πλήθει περιῆν) δ. 1, 7.11, οὐ ἀ6 δ 618 
αἴτασιια ΘηΠ6]]. Π{ἰιδέγ. Ὁ. 112. 

ὁ Κλέαρχος) Ρ]αΐαγο 8 ο. ὃ: Οὐχ 
ἧττον ἥμαρτεν, εἰ καὶ μὴ μᾶλλον, Κλέ- 
αρχος ἀντιτάξαι κατὰ τὸν βασιλέα μὴ 
θελήσας τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ προσμίξας 
τῷ ποταμῷ τὸ δεξιὸν, ὡς μὴ κυκλωθείη, 
οὕ ατ1ι86 Βα Πΐτ:" ραν] θυ αἸοΐα σ0η- 
{τὰ (ἸΘΑΓΟὮΙ σοηϑ. 5ΟΗΝ,. Χε- 
ΠΟΡὮΟΙ, ὙγνΏ1}186 6 ἀοθ5 [Ὁ]] ᾿ιϑ6|ς6 ἰο 
{πΠ6 τηούϊνοϑ οἵ (Ἰθαγοθβ, β5θοιη5 [0 
Ἰηψτηδΐθ, ΤΠουρ τ] σγθαῦ ΥΘΒΘΥΥΘ, 
{πΠᾶὺ ἴῃ [15 οὐ" ΟὨΐπιοθ ἢ6 ψουἹὰ 
Πᾶνα δείθιί τοῦθ ψΊβ6]ν 1 π6 δδὰ 
ΟὈογβα ὕγτιιβ. Ρ]αύαγο ἢ 5. σθηβαγα οὗ 
18 σομαποΐ 15 Ῥϑυμδρ8 ἴοο βΒθνῦε; 
θαϊ, 85 ἴο Π6 τηδη ρόϊηΐ, 10 ΔΡΡΘΑΥΒ 
ἴο 6 ἔν ᾿υϑαῇῆρα Ὀγν ᾧΠ6 δνθηΐ. 
ΤΗΙΒΆΠΎΝΑΙΠῚ,. Ηἰβίου. νο]. 4,» Ρ. 221. 
Οοπῖ. ἈΘηΏ6]]. Πμδέγ. Ὁ. 114 5. 

14. βαρβαρικὸν] Ογτ]. 



δ6 ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

, Ν Χ ΄ »ὼλ ᾿ Ἀ ᾽ν - 
15 πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Εδλ- [11] 

΄ ΄σ » ΄σ ’ “-“ 

ληνικοῦ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὑπελάσας ὡς συναντῆσαι 
27 7 ,ὔ ε 5 7 3 χ ᾿ 

ἤρετο εἴ τι παραγγελλοι᾿ ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν 
ἘΟΟΡ ἀν “ Ν Ἄς Ν Ν Ν Ν ΄ , 

ἐκελευσε πᾶσιν ὁτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφαγια καλα. 
- Ἁ , ,7ὔ 5 Ἀ ΄σ ΄ "ἢ 

τόταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, 
Ἂς "Ψ , ε ΄ 3, ς Ν , 5 Υ͂ ΄ 

καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ δὲ ἵλεαρχος εἶπεν ὅτι σὺν- 
“ ΄ »᾿ ἃ 7 , 

θημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς πα- 
ᾷ ς ἂν σ΄“ » Ν ’ ε ᾿. ἢ , 

ραγγέλλει καὶ ἤρετο ὃ τι εἴη τὸ σύνθημα. ὁ ὃ ἀπεκρίνατο, 
Χ Χ 7 ε Ἁ ΄“- 7ὔ » Ἀ ,ὔ 

17 Ζευς σωτὴρ καὶ νίκη. ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας ᾿Αλλὰ δέχο- 
, 5 ἈΝ σ΄“ 3 ΄- 3 Ν Χ 

μαΐ τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἐστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὗ- [12] 
΄- 7 ͵ 7 Ὁ Ψ' ’ 

τοῦ χώραν ἀπήλαυνε" καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια 
Α Ἁ Ξ, 5 » » ΄ «ς ᾽7ὔ » ΄ 7 ΄ 

διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ 
σ Ν ΄ » , »., - 7, ε 

18 θίλληνες καὶ προήρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις. ὡς 
Χ 4 » Π ΔΆ “- ΄ ἈΝ 4 

δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ἐπιλειπό- “ 

βλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους Β.(ὐ. εἴ ααϊ εἰς τοὺς πολεμίους Εὶ. 
Ν.Ο. εἴ αὰὶ εἴς τε πολεμίους Α. [ἄφθπὴη νο]αὶϊξ Μ., 481 εἰς τοὺς πολεμίους καὶ 
φιλίους τοὺς φίλους, ἈὈῚ 1η ταχίστη νϑηϊ φαοα Ο.. ᾿πῖτα νϑυβαση ροϑβαϊξ φιλίους. 
ΕΠ 5ἰς ΑἸά. ργο φίλους. (εξ. ἑκατέρους ἄποθεν (ἄπωθεν 1).) τούς τε πολεμίους 
ἀποβλέπων τούς τε φίλους. 15. πελάσας Α.Β.Ὁ. παραγγέλοι Δ. εἷ- 
πεν Β. Ργ. ἐκέλευσε Β.Ο.Μ. Οθι. ἐκέλευε. πᾶσιν οτῇ. Εἰ. ὅτι καὶ τὰ 
ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλὰ Α.Β. σ. . (εἴ. ὅτι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ σφάγια καλὰ 

διωδιάν μὦ ἃ, πὰ δ ὐὐ δ νδδιδα διὰ αν.“ κὐμνὼ. ὦ. ἃ... 

“ἀμ δω δὰ ὁ 

εἴη. τύ. ἤκουε Α. 
κλέαρχος Ἀ.8. σ᾽ Μ. Οεί. ξενοφῶν. 
ἐθαύμαζε ἴἵ, παραγγέλει Α.1.. 
(εῦ. ὅ τι καὶ εἴη τὸ σ. 
σ. Οει. δέχομαι. 

χέτην Ἀ.--Εἰ. Οεῖ.  ἀπειχέτην. 
προῆρχον Ἀ. Οεί. ἤρχοντο. 
Οογ. νο]. 7, Ρ. ττύο, 27 6, ὙΥ412., 
ἐξεκυμαίνετο Θ. πορευομένω 

δ; καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ σφάγια] 6, 8» 
φνς "Ανδρες, τά τε ἱερὰ ἡμῖν καλὰ, οἵ 
τε οἰωνοὶ αἴσιοι, τά τε σφάγια κάλλι- 
στα. ΝΏΡΙΗ ἄπ. τι, 20: “Ώυπι 
ΒΆΟΤα ΒΘΟΌΠαΠ5 ΠΑΥΒΡΟΧ ππηοὶοΐ ἃς 
Ἰᾳσοβ νοοθῦ ποβῦϊα ρίπρτ δ ἴῃ Α]1085,᾿" 
σοηΐοστιηΐ ἸῃΓοΓΡΡΘί6Β. ἄβο. ὅϑβρῖ. 
2320: ᾿Ανδρῶν τάδ᾽ ἐστὶ, σφάγια καὶ 
χρηστήρια θεοῖσιν ἔρδειν πολεμίων πει- 
ρωμένων. Ἱερὰ ἀιΐθπη 5ιιηΐ οχία, σφά- 
για Πιοϑιϊῶ. 

τό. ὅτι σύνθημα παρέρχεται --- Ζεὺς 
σωτὴρ] 6, 5, 25: Ἔκ τούτου σύνθημα 
παρήει Ζεὺς σωτήρ. 

δεύτερον ἤδη] Ογγορ. 3, 3» 58 : ᾿Επεὶ 
δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμε- 
νον. τη ἃ 410 ἴδββογὰ ἀαΐα δγαΐ ᾿πη- 
Ροταΐοσθ, δα διυηάθηῃ ἀθθεθαΐ ὑραϊγρ, 
(υὐ τϑοΐθ βίπρυ]β το αἸαπὶ σοπβίαγοί). 
ΖΕΌΝ. 

ζεὺς Α.Β.Ο. (Ὁει. ὅτι ζεύς. 
αὑτοῦ) αὐτοῦ Α.Β.Ο. (ει. ἑαυτοῦ. 

ἐπαιανίζοντο οἱ Κ. 
18. ὡς] ἐπεὶ 1) εππείτιτ8 1)6 εἶος. 8. 84, ἄτερ. 

4αὶ δῆ ο ἐξεκύμηνε. 

θόρυβος εἴη Α.Β.ΟὉ. θόρυβος ἢ Ἐ.. (εἰ. θόρυβος. 
σύνθημα Α.Β.0.}. Οεί. τὸ σύνθημα. 

ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα Α.--Ἐ. Η.1.Κ.1,Ὁ. 
17. δέχομαί τε ΔἈ.Β. 
τέσσαρα ,.. διιει- 

προήρχοντο Β.Ο.Ε.Β. 

ἐξεκυμαίνετό τι Β. 

τὴς δέχομαι] ΌΡΗ. ΕἸ. 668 : Ἔδε- 
ξάμην τὸ ῥηθέν. Ηετγοάοί. 9,91: Δέ- 
κομαι τὸν οἰωνόν. 

ἐπαιάνιζον ---ι8. τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλε- 
λίζουσι) Οντορ. 7; 1, 25: Ἡνίκα δὲ 
ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς εἶναι, ἐξῆρχε 
παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ στρατός. 
μετὰ δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυαλίῳ τε ἅμα ἐπη- 
λάλαξαν καὶ ἐξανίσταται ὁ Κῦρος. καὶ 
εὐθὺς μετὰ τῶν ἱππέων λαβὼν πλαγίους 
τοὺς πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν ταχί- 
στην συνεμίγνυεν. Κ΄. ἀπποί. δα 5, 2,14. 

18. ἐξεκύμαινε] Αὐτίδῃ. ΑΠΔΡ. 2, 1Ο, 
4: Ὃ δὲ ἦγεν ἐν τάξει τὰ μὲν πρῶτα 
βάδην τοῦ μὴ διασπασθῆναι τι ἐν τῇ 
ξυντονωτέρᾳ πορείᾳ κυμῆναν τῆς φάλαγ- 
γος. ΡΙαΐ. ΑΙΟΧ. ο. 232: Ὥστε ἐπικυ- 
μαίνειν τὴν φάλαγγα. ΝΙΒὶ ἐκκυμαίνειν 
γϑροπδπάμπμ. ΟΗΝ, 

τὸ ἐπιλειπόμενον) [)6. ΤἈΡΙΟΥ γ ΙΒ 



ἘΠ Ύ  ΡΎΕΙ δῖ 

5, ’ “ Ν “ Ε] ͵ὕ ἫΝ 

μενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες 
-, κι᾽ , » , Ν ΄ ν "7 ΄ὕ 

οἷόνπερ τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. λέ:- 
’, “ » 7 Ἂς Ν , 3 ͵ 

γουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδουπη- 
ς “-“ ωω Ω Ν Ἷ 5 

ιοσαν, φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. πρὶν δὲ τόξευμα ἐξ- 
΄σ' ΄ ͵7ὔ 7 

ικνεῖσθαι, ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐν- 
΄“- Χ 5Ὰ,) . ᾿, Ψ, δι » 7 Ν 

ταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ ἕϊλλληνες, ἐβόων δὲ 
Ε ὦ, ἢ ΞΖ Χ “- ’ ΕῚ δ χα ,ὔ “ Ν 3 

20 ἀλλήλοις μη θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. τὰ δ [12] 
» » Ε “ ΄σ΄ 7 

ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ 
Ν Ὺ “ « , Ἀ ς , ς Βι᾿ ἡ ι «τ΄ 

καὶ διὰ τῶν “Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχων. οἱ δ᾽ ἐπεὶ προίδοιεν, 
ΒΩ ͵ Ἂ " » [ 

διίσταντο᾽ ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ κατεληφθη ὥσπερ ἐν ἵππο- 
ῇ Ν Ἧ ᾿, ᾿ σι ΄- 

δρόμῳ ἐκπλαγείς" καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν 
Ὑ) » 57, Ὰ “- ς 7 » ν “ ΄ 

ἐφασαν, οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ 

ὠλωλίζουσι Ἀ. περ 8. ν. Οὐ. τηᾶππ βθοιηάδ. δὲ] δὴ Α. 
δέρματα Κ. 10. ἀφικνεῖσθαι Δ.Β.Ο.Ε. Οὐοπηῖ. ναγ. 5.7. 2, 4» 4 
ἵπποις ρῬοβὲ βαρβάροις οτη. Α.---ΕΝ1.1Κ.Ζ. ἐβόων δὲ καὶ ἀλλήλοις [;. ἐν 
τῇ τάξει Α.Β.}). εἱ αὶ θη τῇ ἀο]οὺ (. 20. ἐφέροντο Α.Β.Ὁ.Ε.. 
(εἴ. ἐφέρετο. καὶ οἵη. ἀ. διὰ τῶν ἑλλήνων Δ.Β.0.}. Οὐδ, δ αὐτῶν τῶν 
ἑλλήνων « ΟΌΠῚ 1) Θπηθίσῖο [06 εἷος. 5. 103: Καὶ γὰρ ἐν διλογίαις γίνεται μέγεθος, 
οἷον ὡς Ξ., τὰ δὲ ἅ. ἐφέρετο, φησὶ, τὰ μὲν δι αὐτῶν τῶν “φιλίων τὰ δὲ καὶ δι᾿ αὐ- 

πρὸς τὰ 
τοῖς 

ΩΝ “.. 

τῶν τῶν πολεμίων. 
καὶ διὰ τῶν π. αὐτῶν. ΥΝ'΄. δὰ 5. 1ο. 
[61 ἀεἸοίατῃ, Εν. ΕἾΜ. (Οὐδέ. ἵσταντο. 

αδι αἰχίτηιβ δα 168. ϑίθρῃ. νο]. 3, 
Ρ. τόγ3 Δ. 

δρόμῳ θεῖν) {Π{ Ἰΐηθᾶ Δε1δὶ γεοΐα σὰ - 
ΒΕ ΘΓ ΌΓ. ΖΕΌΝ. Τιοάογ. 14, 23: 
Ὡς δ᾽ ἐντὸς βέλους ἦσαν, ἔθεον κατὰ 
πολλὴν σπουδήν" “παρηγγελκὼς δ᾽ αὐ- 
τοῖς Κλέαρχος ἦν τοῦτο πράττειν. 
Οδύβατη ἀδιπαᾶθ δαάϊῦ, οἵ ρίαγα ἴῃ 856- 
αθηθθιι5 ναγὶδῦ. Τάδιη ἐνδαϊῃ Ρο]γ- 
88. 2, 2, 3: Δρόμῳ χρῆσθαι παρήγ- 
γείλεν, ὅπως μηδὲν ὑπὸ τῶν βελῶν βλά- 
πτοιντο. ὅΟΗΝ, 

ἐλελίζουσι] Ἡ. 6. οοποϊαηιαπέ ἐλε- 
λεῦ. Ηεβυοδῖαβ : ̓Ελελεῦ ἐπιφώνημα 
πολεμικόν" οἱ δὲ, προαναφώνησις παι- 
ανισμοῦ. ϑιυϊάδδ: ᾿Επίφθεγμα πολεμι- 
κὸν τὸ ἐλελεῦ. καὶ γὰρ οἱ προσιόντες 
εἰς πόλεμον τὸ ἐλελεῦ ἐφώνουν μετά 
τινος ἐμμελοῦς κινήσεως" καθὸ καὶ ᾿Α- 
χαιὸς ᾿Ερετριεὺς ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ποιεῖ 
τὸν ᾿Αγαμέμνονα παραγγέλλοντα τοῖς 
᾿Αχαιοῖς, Ὥρα βοηθεῖν ἐστ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἡγή- 
σομαι" προσβαλλέτω τις χεῖρα φασ- 
γάνου λαβῇ, σάλπιγγι δ᾽ ἄλλος ὡς τά- 
χος σημαινέτω. ὥρα ταχύνειν, ἐλελεῦ 
(ἐλελελεῦ ΤοιιρΡ.) ΖΕΌΝ. ΜΝ. 8 ».2 
14. 

ταῖς ἀσπίσι] Αὐτῖαπ. ΑΠΑ80. 1, 6, 7: 

κατελείφθη Β. 

πολὺ γὰρ οὕτω μεῖζον ἢ εἴπερ ὧδ᾽ εἶπε, καὶ διὰ τῶν φιλίων, 
διίσταντο Α.Β.Ὁ.. ῥγτ., ἴῃ 40 δὲ ἔδηὰ1- 

ἀδδὸν] οὐδὲ Π.-- Ὑ. 

Ὃ δὲ καὶ ἐπαλαλάξαι ἐκέλευσε τοὺς 
Μακεδόνας καὶ τοῖς δόρασι δουπῆσαι 
πρὸς τὰς ἀσπίδας. Ἰηΐτα 4, 5; 18. 
ΖΕΌΝ. 

10. ἐκκλίνουσιν) Ιβοου. ΡΙΙΡΡ. Ρ. 
1οο, Β : ᾿Ἐκείνους (τοὺς μετὰ Κύρου 
καὶ Κλεάρχου συστρατευσαμένους) ὁ ὁμο- 
λογεῖται νικῆσαι μὲν μαχομένους ἅπα- 
σαν τὴν βασιλέως δύναμιν τοσοῦτον 
ὅσονπερ ἂν εἰ ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν συνέ- 

βαλον, ἤδη δ᾽ ἐγκρατεῖς δοκοῦντας εἶναι 
τῶν πραγμάτων διὰ τὴν Κύρου προπέ- 
ἘΣΘ ἀτυχῆσαι" περιχαρῆ γὰρ αὐτὸν 

ὄντα καὶ διώκοντα πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων 
ἐν μέσοις γενόμενον τοῖς πολεμίοις ἁ αἿτο- 

θανεῖν. 
20. διίσταντο] Ἐχρτίτης Ἰά θη ατιοᾶ 

Οὐγαβ 4. 12, 232 αἷΐ : ““[μαχϑίῖβ οταὶ- 
ὨΪ85 ἱπηρϑίπιη ΟΟΟυΥ τη οὐΓ- 
ΤᾺΌΤΩ [δ] οαίοτσιιπ] Θχοθρογαηΐ." ΑἸ18 
ΓΆΓΊΟΠΘ ΨἹΠΔ Θ᾽ ΒΤ ΟἹ ΟΟΓΓ ΓΤ ο]τιβὶΐ 
δὲ νοῦ 51.118, ᾿οτηαιιθ (ὑξοβαν. Υ. 
Ἐτοπί. δίγαΐθρϑι. 2, 3,17.18. ΖΕΌΝ. 

κατελήφθη) ῬεΥδθθ ΟΟΥΤΊτι5. [8] 8015 
᾿ηβιϑύθηξζθβ ριιρηδῦδηΐ, ΟὙδΘΟῚ 605 νἱ- 
τὰ θαηῦ Ἰαχαῦθ ΟΥΟΙΠΙτι5; ΡῬϑῈΟὶ 1π|- 
Ῥυμπαάθηΐθβ σου Ρῦ ἃ ΟΌΥθτιβ οἱ ἀ6- 
1θοῦ ἔπουιπί. 5ΟΗΝ, 
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ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδὲν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις 
21 ἐλέγετο. Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ [14] 

αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη 
ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν, οὐδ᾽ ὦ ὡς ἐξήχθη. διώκειν, 
ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακο- 
σίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βαδιλεᾶς, καὶ 
γὰρ ἥδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύμα- 

βᾶτος. καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον [15] 

ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, ψομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφα- 
λεστάτῳ εἶναι, ἢν ἢ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ εἴ τι 
παραγγεῖλαι χρήζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ 

23 στράτευμα. καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ [τ6] 
στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐ ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. 
ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ “ 

24 τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. ἐν- 
θα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ 
“Ἑλληνικὸν, ἐλαύνει ἀντίος: καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακο- 

σίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως “τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν 
ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς 

25 τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ̓ Αρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς δ᾽ [15] 

ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς 
τὸ διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν 

21. ὡς 
ΘΌΜΕΘΚΡΕΕΡΙΕΣ 

ἔπαθεν ροϑβί ἑλλήνων Ροηϊ ἢ). ἐπὶ οτη. Κὶ. λέγεται Α. 
βασιλεὺς οἴη. Εἰ., ὡς (Ὁ. ῬΓ., Βαρρ]θίαπῃ τη. Ργϊπηδ, αὖ νἹἀθίαγ. 
μένην] σ βδουπάατη 8. ν. (Ὁ. εαάβιῃ τη. συνεπειραμένην Ἰζ. τῶν σὺν αὐτῷ Β. 
ποιήσοι ἽΝ. ἔχει 5 ΒΕ. ἔχοι---μέσον ΟΙΏ. Κ. 22. τὸ αὐτὸ Α. τὸ αὐτῶν 
Ο..Η.Κ. γρ. τὸ αὐτὸ ἢ τῶν αὐτῶν Β. ἡγοῦνται 1).Ζ. εἴ αὶ ἡγοῦνται ὁὉ- 
ΒΟΌΓΙΙΒ ΒΟΥΙΡΙΟ αἱ τη. ἘΓ. Θ[ϊᾶ τη ΒΈΠΡΘΓΒΟΥΙ 51 (ὐ. ὈΓ., οἵ αὐ ἴῃ ο πγαΐαν!ΐ τη. ογΕϊδ. 
(ὐοῖ. ἡγοῦντο. οὕτω καὶ ἐν Δ.Β.06, .ῬΓ.; ἴῃ 4ὰο φοτηρθηαΐτιπη ΡΑΓΠΟαΪο καὶ το- 
σΘΠΪ τη. πηταϊ γα ἰῃ ς, Ε. (ει. οὕτως ἐν. ἵν ἢ ἢ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρω- 
θεν Α.Β. Ο. 0. Οί. ἣν ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν ἡ 7: ἂν Α.--Ἐ.Ζ. (οὐ. ἐν. 
22. τῆς αὑτοῦ 1). τῆς σαυτοῦ Α. τῆς αὐτοῦ Β.Ο. Οδει. τῆς ἑαυτοῦ. ἀντίου Α. 
Α.Β.Ὁ.Ὁ. Ομι. ἐναντίου. οὐδὲ] ἐν δὲ Η.1,.1, 24. ἔνθα] ἐνταῦθα 1). 
κατακόψει Ἐ. σὺν τοῖς] τοῖς Ὀ. πρὸς βασιλέως Α, πρὸς βασιλέα Ὁ .Ε.--- 
ΕΡΗ Ν αὐτὸς οἵ". Α. ἀρταγέσην Β.Η.1,.Τ. ἀνταγέρσην ὉΟ. ΡΥ.; 568 ν ΡὈΓΟΤῚ 
͵άτὴ δηθ ααϊίιβ ἢ ρ τπυΐαῦο ΡΔ]]}140 δἰγαιηθηΐο. 

οὐδεὶς] Οὐπηῇ. Πιοάοτ. 14, 24. Ὀυ- 
Ὀιζας ΝΙΘΡΌὮΓ. ΞΟ]. ΠΙβίου, νο]. 2, 
Ῥαεῖ. 2. Ὁ. 22 ΠΝ ἐτο  ΗΙβνοΙ. Ὁ; 
Ρ. 63. ( 

22. μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν] Αττδη. 
ΑΠΔΌ. 2, 8, τὸ : Αὐτὸς δὲ Δαρεῖος τὸ 
μέσον τῆς πάσης τάξεως ἐπεῖχε, καθά- 
περ νόμος τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι τε- 
τάχθαι᾽ καὶ τὸν νοῦν τῆς τάξεως ταύτης 

Ξενοφῶν ὁ τοῦ Τρύλλου ἀναγέγραφεν. 
ΗΌΤΟΗ. Υ. Ογτορ. 4, 2, 27: 8, 5.8. 

22. ἐπέκαμπτεν 1 Οὐοηΐ. ΟΥτορ. 751, 

5». ΖΕΌΝ, 
24. ᾿Αρταγέρσην] Ν. αα ἡ αϊ- ον 

ΥῸΡ. 6, 3» 31: ᾿Αρταγέρσαν, οοάοχ ΑἹ- 
τοτῖ. ᾿Αρταγύρσαν, 51π6 ναγϊοίαϊα Ἴ»1, 
22 εἰ 27. (ἰἀϑιμη ο᾽8 πᾶγγαΐ θη 
ΡΠαίαγοθτβ ὁ. 9. ΞΟΗΝ, 



ΠῈΒ.1. ΟΑΡ, ΝΠ, δ9 

,ὔ Ν « 7 ἃ 

26 κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. σὺν 
ὁ Ἐξ: ἢ “ Ξ Ν ς Ύ". Τ᾽ χ᾽ σὰ “- 

τούτοις δὲ ὧν καθορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος" 
Ν »,.κλ » ἥν )Ὰ Ξ ᾽ 3 ᾽ ᾿, Ἄ, ὕ ε ΝΠ τῇ 

καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν 'Γὸν ἀνδρα ὁρώ ἵἴετο 
Ε] ,' Χ Ν ν᾿ Ν ἴω 

ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ 
΄ [χά ͵ δον Ν Ν, ἰθύσὰ ὌΝ Ἂς 

θώρακος, ὡς φησι Κτησίας ὁ ἰατρὸς καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ 
΄ ᾽ὔ ᾽ Ν ΄“ 

φῆ τραῦμά φησι. παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ 
ἵ Ν 5 Χ ,ὔ δ Ὁ - ῇ Ν ᾿ 

τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως" καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς 
Ν. ἴω « 5 Χ Ἂ β, 7 ᾿ 

καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ αὐτοὺς ὑπέρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν 
΄“- ΕῚ Ν β λέ 3 θ Κ 7 λέ ᾿ 3... ἃ 7 

τῶν ἀμφὶ βασι εα ἀπεθνησκον Κτησίας λέγει; παρ ἐκείνῳ 
5 “- » 3 Ν 5 5 

γὰρ ἦν" Κῦρος δὲ αὐτὸς τε ἀπέθανε καὶ ὀκτῶ οἱ ἀριστοι 
ἴω 5 » “- δ᾽ 5 Ζ 

28 τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾿ αὐτῷ. ᾿Αρταπάτης δ᾽ ὁ πιστό- 
΄σ ΄- 7 4 ’ » ᾿ 

τατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ 
, 3 σ΄. 7 Ν ΄-“.“Ω͂Ὠ 

πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδῆσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περι- 
- “ ε “ ’ “- 7, 

29 πεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἱ μεν φασι βασιλέα κελεῦσαι τινα 
ἐπισφάξαι. αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ ἑ ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι σπα- 
σάμενον τὸν ἀκινάκην" εἶχε γὰρ χρυσοῦν" 

δ᾽ ἐφόρει καὶ 

καὶ στρεπτὸν 

ψέλια καὶ τἄλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν" 
ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα 

26. ἠνέσχετο] ἢ Ιῃ ΓΑΒΌΓΆ, ||. α Ο. 
τὸν ἄνδρα. 
εἵπετο ὑπ᾽ αὐτὸν Α. 
27. ὑπὸ τῶν ὀφθαλμῶν Κ. 
ΤΠ ΡΥ. γ6] Βθομηαδ. 
ὦ Θγαϑιῦ Δ] Ια], ἔογίαββα ν, (. 
τοῦ Ζ. 
πεσεῖν αὐτῷ Ἐὶ. 

λια. τ᾽ ἄλλα Α.Β.0.Ὁ. 
Οεῖ. τῶν περσῶν. 

25. ὁμοτράπεζοι) (Οηΐ, 5,15; 9.31» 
εἴ Ουτορ. 7,1. 3ο. ΖΕΌΝ 

26. Κτησίας) Οἴδδῖθβδ ὨΔΥΤ ΔΙ ΟΠΘΓῚ 
Βαρθεῦ Ῥ]αῦ. ο. 11, δατηηθ 5ΘαΌΪῸΓ 
Πιοά. 14. 28 : αἀἸνογβαίη ΠΙπομΐβ ρο- 
Β1ὺ Ρ]αΐ. ο. το. ΘΟῊΝ. 106 Οἰἴοβια 
Οπτάϊο, Ατίαχουχὶβ τηθάϊοο, ν. ΜΆ]]ον. 
δα Εγάρτη. ο᾽ὰ5 Ρ. 1 8. 

25. μαχόμενοι ΝΟΙΊΪΠΔΌΙ ΔΌΒΟΙΠΕΙΙ, 
πὸ γτορ. 6.2.2: 8, 2.12 εἰς. ΖΕΌΝ. 

ἀπέθανε] ΒΔ ,5111ιι5 560]. 12 ΟὙΘΡΌΓ. 
Νὰ. Νοέϊοος οἱ Εωϊγαϊίβ, ν0]. 11, ἢ. 
1Ο7 : Ὅμοιόν τι πεπονθέναι Κύρῳ τῷ 
Παρυσάτιδος καὶ ᾿Αρταξέρξου ἀδελφῷ. 
οὗτος γὰρ ὁ Κῦρος, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ μέγας, 
συνανελθὼν μετὰ μυρίων Ἑλλήνων, ἐν 
οἷς καὶ Ξενοφῶν ὁ Τρύλλου, ὡς αὐτὸς 
ἐκεῖνος ἐν τῇ ᾿Αναβάσει γράφει, συνὼν 
μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, συμβαλὼν καὶ νικῶν 

τὰ ἄλλα δὲ Καὶ. (Οεἰ. τὰ ἄλλα. 

τὸν ἄνδρα ὁρῶ Α.Β.0.}. Οεϊ. ὁρῶ 
ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν Μ. εἵπετο ἐπ᾿ αὐτὸν ).Ε. -., Ἐς δὲ ααὶ εἴπετο Ζ. 

(δέ. ἴετο ἐπ᾽ αὐτόν. 
ἑκατέρων Α.Β.Ο.Ε.Μ.-Ο. 

ἀπέθνησκον Α.--ΕΙ. (εῦ. ἀπέθανον. 
αὐτὸς ἀπέθανε Β. ἀπέθανεν Α. 

πεπτωκότα εἶδε Α. (αυὶ εἶδεν) ΒΒ... (εί. εἶδε πεπτωκότα. 
9. βασιλέα φασὶ Ἀ. 

ἐπισφάξασθαι Α.Β. Ο Ό. Οδι. ἐπισφάξαι. 

διὰ] κατὰ, ΒΡΤα ΒουΙρίο διὰ, Τ΄ 
ὁπόσοι] ὁ 8. ν. Ο. 

ἐκείνῳ] Ροβί 
28. αὖ- 
κατα- 

ἀποσφάξαι Α. οἱ δὲ αὑτὸν Α. 
ψέλια Β.0.0.Ε.--Τ, Οει. ψέλ- 

περσῶν Α.Β.0.Ὁ. 

ἤδη, θράσει οἰκείῳ συμπεσὼν τῷ ἀδελ- 
φῷ συνανήρηται. ὍὌΡι τηΐεγραηρθη- 
ἀύτη Ροβί συνὼν οἵ συμβαλὼν, οοίθ- 
ΓΆΠῚ [α]Βαη 6886 συνανήρηται, ΟσΟΥία 5] 
οαπὶ τῷ ἀδελφῷ Ἰαπραίατϊ, δηϊπηδανοτ- 
αὐ Βοϊδβοπδάπβ. 

οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν) δ]]Δη. 
Ν “Ἃς 6, 25: “Λέγων (ΧΘπορμοπ) μό- 
νους οἱ τοὺς ὁμοτραπέζους ὀκτὼ συμ- 
παραμεῖναι καὶ συναπολέσθαι, καὶ τὸν 
εὐνοῦχον, ὃς ἦν οἱ σκηπτοῦχος τὴν τι- 
μὴν, ὄνομα δὲ ᾿Αρταπάτης, ἑαυτοῦ ἐπα- 
ποκτεῖναι τῷ νεκρῷ. ΒΟῊΝ. 

28. ᾿Αρταπάτης] Οοῃῖ, βαρτγα ο. 7 
οχίσ. Ρ]υῦ. Αὐίαχ. Ὁ. 12 Πα βϑιτηι πη 
ΘΠ ΠΟ Πού ΟΟΥΥἹ νοσδῖ πῆρδύπονς 
ΖΕΌΝ. 

29. ἀκινάκην) Ὗ΄. ΒυρΓἃ 2, 27. 5)1- 
τη ΠΥ Ῥαπίμθα ἱτηπηουϊπιῦΓ σϑάανοτὶ 

ὃ [18] 

[19] 

τ 
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ΚΕΦ, ΘΘ. 
Κ ́ ἃ 53 σ΄ » λ Δ ᾽ὔ Ἁ “δ Π “-“ 

ὕρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν Περσῶν 
΄- Ἀ ἘΣ .᾿ ἢ ΄ ΄ ’ὔ 

τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός 
357) 5 ’ὔὕ Ἀ ᾽΄ὕ͵ ΄-“ 

τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται 
΄“ ,7ὔ 7 "" 7] ,ὔὕ ΄'- 

“τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. πρῶτον μὲν 
Ν γ᾽) - ἊᾺ 4’: οὐδὲ ὃς αὶ , ᾿ Ν Χ “ 5 ἐ-: Ν 

γὰρ ἐτι παῖς ὧν ὃτ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ 
Ἀ ΄- 7 ἵν ζ΄ ’ὔ ,ὔὕ 

συν τοῖς ἄλλοις παισὶ, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομί- 
᾿ ἈΝ ΄ ἴω ΄σ΄ ΄“- 

4ζετο. πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ 
΄σ ,7] , ΄ ΒΩ Ἁ ᾿, 

ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται" ἐνθα πολλὴν μὲν σω- 
᾿ 4 4 ᾿, Ἀ 5 ΄- 

φροσύνην καταμάθοι ἂν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦ- 
3, -“ 37 - ΄ ΄΄ ͵7ὔ 

4σαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους 
ε Ἁ ͵7] Ν » , Ν 35᾽ » ὔ 

ὑπο βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους-" 
σ“ Ἁ “-“ , 7 "᾿ 

ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἀρ- 
», “ ,ὕ Ἁ ΄ -“ 

δχεσθαι. ἐνθα Αῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλι- 
΄ 7 53 ἴω 7] ΄“- “ 

κιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
« ’ “- ͵ "Ψὕ;' ᾿ , 

ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος 
ΟΥ̓ ᾿ς α΄ ΕΝ ΡΝ ᾿ὕ, κ Ξ 

καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι: ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν 

600 

[27 

τ. οὖν οἵα. ἃ. τῶν ἀρχαίων Ἐ. γενόμενον βασιλεικ. ἃ. ἐν πείρᾳ] ἐμπείρ 
αν. Ο ρκ., Εἰογῖβ ἀσαθιιβ ΘΡ 518 (ατι881 ἐμπείρως), ἐν πείρᾳ τῇ. Ξ866. 2. ἔτι παῖς 
ὧν Δ.Β.0.}).Ζ. παῖς ἔτι ὧν Μ. (εξ. ὧν ἔτι παῖς. ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο] ὅθ᾽ ἔποιτο. Β. 
σὺν τοῖς ἄλλοις ἃ.Β..Ε, σὺν τοῖς λοιποῖς ΕΣ. (ὐεΐ. τοῖς ἄλλοις. παισὶν ἃ. 

ΣΕΕῚ "“ » ΄ ᾽ ’ » “ Α 

8. ἐπὶ ταῖς Α.Β.0.Ε. Οεΐ. ἐν ταῖς. ἀκούειν (Ὁ. ῥΓ. ἀκοῦσαι τη. 885. 4. τοὺς 
τιμωμ.] τοὺς Δα αἷΐ (ὑ τη. 566., ΟΠ]. ΗΓ.» {φυοα ἀ6]6ν!. ἀκούουσιν Δ. παῖδες 
- ἔνθα οτη. Α., ὄντες Ὁ. 5. αἰδημονέστατος ἃ.Β.(.1}.Β. (δῖ. εὐμαθέστα- 
τος. ἰυδτῃ Εαμπ Κοηΐβ δῇ (ΟΠ θηΐ. 2, 9, 6, ΔΙ ΟΡ ΒΟΥ ρΡύιΓο ᾿π δαημονέ- 
στατος ΟΟΥ̓ΤΙΡΐδ6 ΓΘ ἰδ !]οπθῖα ραζαθαΐ. ἡλικιωτῶν Α.---Ἐς, (ὑεῖ. ἡλίκων. 
τοῖς ἐν πρεσβυτέροις ΔΑ. ἵπποις ἄριστα] ἵπποι ἄρχοντα (". ὈΓ.; ΔΙΓΘΓ ΠῚ ΠΗ. 866. 
ἐκ τοῦ αὐτοῦ 1). ἐκ τῶν αὐτοῦ Ε.---Ἰ, Τ' αὐτὸν] αὐτῶν Β. ΡΓ. 

ΤΩΙ], οὗ ΘΠ ΠΟΙ οὐτὰ Ραπίμθα, Ογ- 
ΤΟΡρ. 7.5 3..1τ4.8. ΖΕΌΝ. 

1. ᾿αυπααϊποποῖη ΟΥΤἹ Χοπορμοη- 
ἴθδτη [Δ ΠΑ 1181 ὨΪΠΪΔ ΠῚ τηθπηογαΐ Ἐ]ὰ- 
ΓΔ Ο ἢ 5. 481 αἸοἰαΥ (Π8πΔὶ ΒΥ ΖΑΠΙΙΠΙ 
ΒοΟΙΊΪηἶ8. ΠΡΘΙ]ατη ᾿παϊοανιῦ ὙΥ γείθη}.) 
1) 6 πορλῃπίαίΐα νοὶ]. 5. Ρ. 949 Α αα. 
Υγιίΐβηρ. : Εἰ δὲ Κῦρος τὰ εἰς αὐτὸν 
συμβεβλημένα ὑπὸ τοῦ Σωκρατικοῦ Ξε- 
νοφῶντος εἶχεν, δῆλον ὅτι τοῖς σοῖς νό- 
μοις καὶ τοῖς ([. ἀο]οεηάτιτη. τῶν ΥΥ̓ γί.) 
αὐτοῦ Σωκράτους τὰ τοῦ Κύρου τιθῇς 
(τιθείη) ἂν ὡς αἱρετώτερα τοσοῦτον 
ὅσον ὑστερίζονται οἱ λόγοι ὑπὸ τῶν 
πραγμάτων. Οὐοηῖ. ἀ6 Ογτο οἱ Ατΐα- 
ΧΟΡΧΟ ΝΙΘΌΌὮΓ. ὅ6Πο]. ΠΙβίου. νῸ]. 2, 
ῬαΥΐ. 2, Ρ. 222 8. 

84. ἐπὶ ταῖς θύραις) 1)1οΟΙΠΟΠ6 ΠῚ 6Χ 
Ῥδυβίοο ἴἀϊοιηαΐθ σΟην Βα ΠῚ Β]ρ6Ὲ}1- 

ἤσδγα δι] 8πὶ ΓΘρΊΔΠ οἵ σΟην ΘΠΙΓΘ ΟΕΠῚ 
εἃ 4υᾶπὶ Ποάϊθαιθ Τιτοθ ἤδαθθη- 
ταπΐ, ρογίαπι ΔΡΡΘΙ]δηΐαθβ δαϊδτη ΤῈ 9185 
5181. Δηϊτηδανοσαῦ [ϑοποϊαναβ. ΞΟΗΝ. 

πολλὴν μὲν σωφροσύνην) (ὐοπῇ. Ογ- 
ΤΌΡ. 7. 5» 85 8. 9’ 8: αὖ τ, 990 Βα 
45. ΖΕΌΝ. Ηδοε δᾶ ἔδθυϊαϑ τ ]6- 
σ8η5 ατοίυ8 Ηἰβίου. νοὶ]. 9, Ρ. ὅ: 
“ΤῸ 15 σοῃίγδαϊοίθα ὈΥ 81] [Π6 Γθ} 1168 
γγΏΙΟ τα το δρουῦΐ {π6 Ῥευβίδῃ 
σουχί, Δηα 15 ἃ ραΐίεϊι οὗ ἀτβοΐδῃ τὰ- 
{Π6} [Πδη οὗ Οτθηΐδὶ βοηςπιθηΐ, Ὀθεΐου 
Βαϊ οα το {πΠ6 τοπίᾶποθ οὗ [Π6 Ογτο- 
Ρεβαϊα ἐμαη το {Π6 Ὠϊβίοτυ οὗ [Π6 Απᾶ- 
Ῥα515.᾽ Οοπῇ. Βθημοὶ. Πἰιδῖν. ᾿. 134. 

4. τιμωμένους ὑπὸ βασ.} 1)6 δῖΒ Βο- 
πουθὰβ ν. ΟΥὐτορ. 8, 1, 39; 4. 5; ὕ, 
11.---ἀτιμαζομέους Οὐπηΐ. 10. 8, 1, τό 
-2ο0. Ξ0ΗΝ. 



ΠῚ 1. ΟΑΡ. ἸΤΧ, ΟἹ 

εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλο- 
ὁ μαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ 
ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἢν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι 
φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ 
ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, 
καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχε, τέλος δὲ 

᾿ κατέκανε' καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς 
" μακαριστὸν ἐποίησεν. ἐπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πα- 
τρὸς σατράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ 
Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς 
καθήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζεσθαι, πρῶτον μὲν 
ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπεί- 
σαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν 

8 ψεύδεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις 
ἐπιτρεπόμεναι; ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέμιος 
ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς 

οσπονδὰς παθεῖν. τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέ- 
μησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισ- 
σαφέρνους πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δὲ, ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς 

το φεύγοντας προέσθαι, ἐφοβοῦντο αὐτόν. καὶ γὰρ ἔργῳ 
ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ 

[4] 

[5] 

[6] 

τοξιτικῆς Α. τοξοτικῆς 1. μελετηκότατον ἃ. 6. ἐπεὶ] ἐπὶ (Ὁ. ργ. ἄρκτον] 
γρ. καὶ ἄρκτοι (516) ἀρσενικῶς τηδγρ. Ὁ. οὐκ ἔτρωσεν εἴ ὑπὸ τοῦ ἵππου Α. 
ΘῸΠῚ ΠΟΠΠ1]]15 ϑυϊάθ ν. κατέκανεν. τὰς ὠτειλὰς Α. οὖ αὺ] φανερὰς Βιρτᾶ ν. 
πη. ἰεγί. ὦ. (δῖ. τὰς ὠτειλὰς φανεράς. Ῥ΄ΤΩΠ1 στη ΒΌΡΡΙθιηθηΐο ϑα]4α8 τὰς 
ὠτειλὰς ἔτι εἶχεν. εἶχε] εἶχεν Α.Β.ρ»γ., Ὁ. κατέκανε ΟΟ. ργΓ.. ααὶτ ἰηΐετς ΤΏ. 566. 
Μ. ϑυῖ1ά85. (εὐ. κατέκτανε. κατέκτανε---πολλοῖς ΟΤΏ. , Ἁ. μακαριστὸν ἐποίησεν 
Α.Β.Ὁ. μακαρίστατον ἐποίησεν Ἐ.. (ὑεῖ. μακαριστὸν εἶναι ἐποίησεν. 7. στρα- 
τηγὸς δὲ πάντων Ἠ... καστωλοῦ] καστολοῦ "1. στωλ τη. Τα. ἴῃ ΓΑΒαΓα ()., 
αὖ τηοχ εσθαι ἴῃ ἀθροίζεσθαι. ἀπέδειξεν ΒΕ. αὑτὸν] αὐτὸν 0). περὶ ΒΌΡΓα ν. 
Ο. τη. β66., ο1η. ὈΓ. σπείσοιτο Α. καὶ οἵη. Ζ. συνθεῖτο Α.Ό.., οἵ οα΄ θ:η 
ΤηΔΠτι ΒΡΓΆ ΒΟΙΊθΘη5, 1).8.1.Ζ. μηδὲν] ηδὲν (ὐ. ἴῃ τάδιτα 5 ΠΠῸ., αὐ νἱἀδίαγ. 
ὃ, ἐκτρεπόμεναι ἴ;,. ἐπίστευε] ε ἴῃ ΤάΒιΓα 2 1π|. Ὁ. μηδὲν ἂν] μηδένα Ο.. 
ῬΓ.» 86 Υπ θα θῃ Π1.. αὖ νἱἀθασ. 0. τοιγὰρ Ε. τισσαφέρνην Β.. 41] ῬΓ. 
πνησ. ἑκοῦσαι] ἑ ἴῃ ΥαΒΌΓΑ 2 [π|. Ὁ. 10 Ἐεξϑεμωυτὸ ΑΒ . εν δπέ. 
δείκνυε. προοῖτο] πρόοιτο Β.Ὁ. 

6. τῇ ἡλικίᾳ] ἘΡΙΠΘΌΙ, ΟΥτορ. 1; 2, 
ο. ΖΕΌΝ. 

πολλοῖς μακαριστὸν] ΟΥΤΟΡ. 7.2, ἫΣ 
Ὑμᾶς πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποι- 
ἤσοι. ἘλιΓ. Μαά. εδο0: Τοιγάρ με πολ- 
λαῖς μακαρίαν ἀν “Ἑλλάδα ἔθηκας. 

7. σατράπης) ΟὐπΠῖ. ΒΌΡΓΙΔΙ, 2. 
8. ἐπίστευον] Ηερς ἢάεὶ ἔάθγαμη- 

46 ΕΠ ρΡΊΟ ἴῃ Οὐτο ΔΌΠουτοθαΐ ἃ τπο- 

ΤΙΡαΒ σοίθυοσατη ῬΘΥΒΔΥ ΤΏ ΟΟΥΤΊΙΡ ΙΒ 
60 ἴοροτθ. Υ. Ουτορ. 8,8. ΖΕΌΝ. 

ἐπιτρεπόμεναι] Μραϊο αὐτὴ 8068. 
αὐανγ ΑΡο]]οη. ΕΠ. 2, 488 : Νόστον 
ἐπετραπόμεσθα γυναιξίν.. 

9. προέσθαι] Οὐοηΐ. 1, 1, 7; 2» 
5ΟΗΝ. 6 πόλεσιτ, 1, 6 

1ο. ἐπεδείκνυτο] Οδιατιδηῖ. Εν, 215.1 
Καὶ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο. ΖΕΌΝ 



θ0ῷ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 

,, 3. τοῖον ΞΟ » δ ν ν “ , μ᾿ 
φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι 

τι δὲ κάκιον πράξειαν. “Φανερὸς δ᾽ ἢν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ ἢ 17] 
κακὸν ποιήσειεν αὐτὸν, νικᾶν πειρώμενος" καὶ εὐχὴν δέ 
τινες αὐτοῦ ἐξέφερον. ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζὴν 
ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξό- 

12 μενος. καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν 
ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυ- 

᾿ξ τῶν σώματα προέσθαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἂν τις εἴποι [8] 
Ἀ ’ 9 5) ΄“- 5 . 

ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ 
» ᾿ Κ » σ΄ ᾽ν 5 Ε] “ 

ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο. πολλάκις δ᾽ ἣν ἰδεῖν 
Ν Ἁ Χ « Χ - Ν “ Ἶ 

παρὰ τᾶς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ 
5 σ΄ , » Ψ “ » » τῶν ΄ 

ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους: ὥστ ἐν τῇ ἵυρου 
» “ ὗς 4 Ἂ  ἐ : ἡ Ἁ Ε “- 

ἀρχῇ ἐγένετο καὶ “Βλληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι 
» “ Ψ “ "7, ", “ “ 

ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅπῃ τις ἤθελεν, ἔχοντι ὃ τι προχωροίϊη. 
΄ ΄ Ε] νἶ ᾿ ΄ ε ἕ ἥ 

᾿φάτούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφερον- 
΄ι ΄σι Ἀ 5 ΄ Π Ἀ ΄ 

τως τιμᾶν. καὶ πρῶτον μεν ἢν αὐτῷ πόλεμος πρὸς [Πἰσι- 
7 7 3 ϑς ᾿᾿ Ε] Ψ 

δας καὶ Μυσούς" στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταῦτας 
Ἧ, ’ Ὰ εὐὖ 7 7 ’ Ν 

τὰς χώρας, οὗς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ 

[9] 

φίλος αὐτοῖς Β-Ο. φίλους αὐτοῖς Α. Οεί. αὐτοῖς φίλος. οὐδ᾽ ἔτι μὲν Α.}. 
Η.-- Τ ἔτι δὲ κάκιον Α.(.}).Ε.---ΤἩἁἘ , Τ.Ζ. ἔτι κάκιον Β.Μ. Οεί. ἔτι δὲ καὶ 
κάκιον. 11. φανερὸς Ο. τη. 866. φανερὸν (Ὁ. ΡΥ. εἴ τις ἢ ἀγαθὸν Μ.Ο. εἴ 
τις ἀγαθὸν ΑἸά. ποιήσειεν αὐτῷ Ἡ.1.1,. “ποιήσειεν αὐτῶν Κ. ποιήσειεν αὐτη Μ. 
πειρώμενος---χρόνον οτα. [.Κ.1. ζῆν ἔστ᾽ ἂν Ε. ζῆν εἴτε Π.1.Κ.1.., καὶ 
κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος Α.Β.Ο. ὅ΄τη1665, ν. ἀλεξόμενον οἰΐδῃ8Β εὔχετο δὲ ὁ Κῦ- 

“ ε “- Ψ᾿ὔ ΄ ᾿ εὴ ᾽ ΄ 

ρος τοσοῦτον ὑπερζῆν ἔστε νικῴη τοὺς εὖ---ἀλεξόμενος. 

[{Κ.1,.. Οεῖ. οὐτὴ Ο. πη. βες. αὐτῶν. 
λάκι Ο. ἰδεῖν οἴη. Α. 
τηδὴπ. (οί. στιβομένας. 
στερομένους. 
(εἴ. ὅποι. προσχωροίη Α.Β.0.Ε. 
ὡμολογεῖτο Ζ. πισσίδας Α.Β.Ὁ. 
ἘΠ115 ᾿ἰΐογορ, [οΥΐαββθ α, (ἡ. τη. 566. 

12. ἦν ἰδεῖν [)6 Ἠυ) αΒΙη06] 5.ρΡρ]1- 
οἢ8. ἀρὰ Ῥεῦβαὰβ ΗἱοΠΙ ΒΟ 8 οἰΐαΐ 
σπ; ἢν Ρ. θϑιθηοε. τῇ. 60. ΠΡ π, Ὑτ. 
14. Ατητηΐδη. ΜδγῸΕ]]. 27, 12; 30, 8 
ΖΕΌΝ. 

στερομένους] 1 ΑΌΓΟΓαΤ ν᾽ατη ἢϊς 
ἃ Βυϊζτηδηηο Οταμῃ. ν. Στερέω 51- 
Ἰαΐατη, 411 ΡὈΥΪΠ 5. ρουβροχιῦ αἸ5011- 
ΤΏ ἰπίρ στερεῖσθαι, ῬΥΙνΔΙΊ, οὗ στέ- 
ρεσθαι, ΠΆΥΕΥΘ, ΠῸ]] ΠΤ 6. 6556 ὈΒΌΤΩ 
ῬΓΦΘΒΘΠΓΒ στερεῖσθαι ἀρ ΔΗΠΟΌΙΟΥΕΒ 
ΔΗΤηΔανογθϊ, τραϊῦ ἸΏ ΠΟΠΏ1]}}15 να] 
ΟἸΠΠΪιΙ5 3, 2, 2, οἵ ὉΔῚ ΕρῸ ͵άτὴ Ο]] τ 
ΟΟΥΤΟΧῚ 7, ἀΐ τό, Δ] 115 686 Ἰοοῖὶβ δᾶ 
ΤΏ68. ὅίθρῃ. οἰΐαῖβ, σαϊρβ δάάθγα 

12. αὐτῷ Α.Ο. ρν., Ὁ. 
γε] τε Ζ. 12. εἴπῃ Β.Ο. πολ- 

στειβομένας 1).Ἐ.1.1.1.. στερομένας Δ. 80 αἰΐογα 
στερομένους Βυζ{τηΔ Πητι8 ἄταπι. ν. Στερέω. 

κύρου Ἀ.Β.0.0. Ε.Η.--- ..}.Ζ2. Οεί. τοῦ κύρου. 
ΓΑ ΥῚ 

ὅπῃ. Α.Β.6. 
14. γε μέντοι Α.Β.Ο. Ομοι. . μέντοι γε. 
μυσσοὺς Α.Ο. οὗς] οὗ ἴῃ ΓΑΒΌΓα 

) .} 

ἐθελοντὰς Ἡ. 

Ἰιοοῖ ΤὭυς. 8, 1, 2, Ποιμοβῖη. Ὁ. 825. 
1Ο. 

προχωροίη) [)6 1υβΐα 1ΠΠ6 118 σαιιβᾶ 
εὖ μΒοποβίο ργοξβοιοη]β ργρίθχία Ἰοααὶ 
νἹἀδίαγ. 1 Π}118 ἴδεσ Ἰοοῖιβ εδύ Ατ- 
τὶ 46  ΘΠΔΕΙΟΠΙΒ 21,1: Ὥστε ἐφιέ- 
ναι τῶν κυνῶν, ὅπως ἄν ἘΠ προχωρῇ. 

[Ιη ΟΥΤΌΡ. 1, 2, 4. εβί ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ 
προχωρῇ" 8. ΣᾺ 6: Ὡς ἂν ἕκαστον 
προχωρῇ οὕτως ἔχειν" ἣ Ὁ, δ᾽ τῖν 
αὐτῷ πέμψῃς ὁπόσα σοι προχωρεῖ. 
Β5ΟΗΝ. 

14. Πισίδας---Μυσοὺς} Ψ'΄, 1. 1,11; 
ὅ, ἡ. 



ἘΒ 1 ΟΡ τος. 69 

"ὕ » δ ὦ ΄, 7 », ᾿ ᾿ 
ἄρχοντας ἐποίει ἣς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἃ 

΄ “ Ἂ Ν » Ν » 
15 λοις δώροις ἐτίμα: ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὑ- 

,ἦ Ἁ Ν ᾿ς ᾿ “ 

δαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων ἀξιοῦσθαι 
Τὴ “- εὐδία. » 7 ΓΤ - 7 
εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ ἣν ἀφθονία αὐτῷ τῶν θελόντων 

Ψ σ“ 2 “ ᾽ , ᾽ 
τό κινδυνεύειν, ὅπου τις Οἰοιτὸ Κῦρον αἰσθήσεσθαι. εἰς γε[ το] 

μὴν δικαιοσύνην. εἴ τις αὐτῷ φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι 
᾿ βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους 
17 ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. καὶ γὰρ οὖν 

Ἵ, »᾽ 7 » ἴον ͵ « τὰ 

ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι 
Ε] “- » ͵ Ἂς Ἢ ,,. Ν Ν » 

ἀληθινῷ ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ “λοχαγοὶ οὐ 
Ο ᾽ “ 3 

χρημάτων ἐἔνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἀλλ ἐπεὶ ἐγνω- 
΄, 5 7, κ κ Ἂ κ 

σαν κερδαλεώτερον εἰναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ 
τιϑκατὰ μῆνα κέρδος. ἀλλὰ μὴν εἰ τίς γέ τι αὐτῷ προστα- 

΄σι ᾿ς » Ψ 

ξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε 
Χ “ 7 Ἂ , Ν 

τὴν προθυμίαν. τοιγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπηρέται παντὸς 
Ψ ἕ ϑ'-:ς ἢ ’ὔ 

τφέργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν [111 
ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζοντά τε ἧς 
ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε 

Υ « ’7ὔ 

ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσεδίδου: ὥστε καὶ ἡδέως 

ἔπειτα δὲ δα ἀπιπύ Α.Β.Ο.Ε. ἔπειτα Μ.Ο. ἄλλοις] ἄλλῃ Β.Μ.Ο. οἱ ἴῃ τὰ- 
ΒΓ ὉΠΊΤ15 Πἰτοτοθ, [οτίαββε ω, (Ὁ., [ἢ 40 α6 ΡΓ. τη. βιιρεγεβῦ ἄλλ. σ. 15. δού- 
λους τίν Α. ἀξιοῦ ΟΠ] ομηροπαΐο ΒΥ ΠΑ 086 σαὶ ΒΌΡΕΥ οὗ, αἱ 510 ἀξιοῦ- 
σαι, (ΟΟ. ἀξιοῦν Β.0.Μ.Ό. αὐτῷ δΔααυπί Α.---Ε. α.Η..1. Β. 1.Ζ. δηΐε ἀξιοῦν Μ. 
Ο. οὐτῷ ΕΚ... θελόντων Α. ἢ (ει, ἐθελόντων. οἴοιτο οἵη. Β. ἡσθή- 
σεσθαι Ἠ.ἴ.ΚΚ. ἡσθήσεσθαι 1. τό. αὐτῷ οἴη. (Οὐ. ρτ.; Δ4α1Ὁ πη. 866. νΕ] ἰοτί. 
τούτους] τούτου Α. τοῦ τοὺς (Ὁ. ργ. πλουσιωτέρους υς ἴῃ ΤΆΒΟΤΑ 53, αὖ νἹ66- 
ἴα, Πεσάγτιπὰ Ο. ρσυ. ϑυιϊάδβ ν. περὶ παντὸς, ὃ δὲ Κῦρος τοὺς δικαίους περὶ παν- 
τὸς ἐποιεῖτο πλουσίους ποιεῖν. 17. οὐ] οἱ νε] οὗ (ὐ. τ. [Ιάφδτὴ ἀλλ᾽ ἐπεὶ τα} 
Πη. 8566. ΜΕ] ἰεγί. κύρῳ οἴη. Η.ΚΚ.},.. ροβὲ κερδαλεώτερον ροηϊΐ Μ. καλῶς 
πειθαρχεῖν] ὡς πειθαρ (Ὁ. ἴῃ τἄβυτα 4 ΠΕΓΘΓΔγΊΤΩ, α] ῬΓ. -χειν, αὖ καλῶς ἄρχειν 
ἔμ]1556 νἹαθαΐῃν. μῆνας Τ᾿ 
Οερε. 
το ἢ). ἢ] τῆς ΟὍ Ὅτ. 

18. γέ τις (ὐ. ΡΓ. γέ τοι 1. ΡΥ. Π. 
δὴ δηΐθ κράτιστοι Ροπαπί Β.Ὁ. οι. Α. 

ἄρχει Α.Β.Ο.Κ. οὐ αὶ] οἱ Βαργα ΒΟΥ [. 
λετο Δ. Β. σ.}.Η. π|. βες. Τ. Ζ. Οεοι. ἀφείλατο. 

οὐδενὶ] οὐδὲν 
κύρῳ οτη. Ζ. 10. τε] 

ἜΣΕ 

ἀλλ᾽ ἀεὶ Α.Β.ΟΕΙΚ.Μ.Ο. 
ἀλλὰ ἀεὶ Ζ. ἀλλὰ καὶ (}) ἀεὶ ἘΣ. (ὑεῖ. ἀλλὰ καί. 

ἄλλοις δώροις ἐτίμα] Η. 6τ. 1, 1, 
6: Τιμᾷ καὶ ἄλλοις δώροις. 

τύ. εἴς γε μὴν δικαιοσύνην] Θμοά αἵ- 
ἐϊηοὲ αὐ γι5ἐίϊαηι. ὅς Ουτορ. ὃ, 8, 
6, εἴς γε μὴν δὴ χρήματα τῇδε ἀδικώτε- 
ροι' 60Ώ. 10, 12, τί ἂν ἀποδοκιμά- 
σαις εἰς τὰς ἄλλας φυτείας : ΖΕΌΝ. 

17. αὐτῷ] [π|ρ0]]Πρ]ταν ὑπ᾽ ἄλλων. 
ΖΕΌΝ. 

19. κατασκευάζοντα) (ἕσοη. 4, 18: 

Κῦρος μέντοι καὶ ἐπηγάλλετο οὐδὲν ἧτ- 
τον ἐπὶ τῷ χώρας ἐνεργοὺς ποιεῖν καὶ 
κατασκευάζειν ἢ ἢ ἐπὶ τῷ πολεμικὸς εἶναι. 
Εἰ δοί. οἵ μα88. ἴ0. 14.56ᾳ. ΖΕΙΝ. 

προσόδους ποιοῦντα] 1. 4. (ἔξοῃη.1, 
21: Μηχανᾶσθαι προσόδους. 

οὐδένα ἀφείλετο] 1)6 οαἄδιῃ τὸ (Ε- 
60}. 4; ἢ οὖ ὃ, παύων τῆς ἀρχῆς ἄλλους 
ἄρχοντας καθίστησι. ΖΕΌΝ. 
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ἐπόνουν καὶ θαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο αὖ τις 
ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν" οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς 
πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν 

2ο ἀποκρυπτομένων χρήμασι. φίλους γε μὴν ὅσους ποιή- [153] 

σαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς 
εἶναι ὅ τι τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖ- 

οτται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. καὶ 
γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἔνεκα φίλων ᾧετο δεῖσθαι, 
ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φί- 
λοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου ἕκαστον αἰσθάνοιτο ἐπι- 

2, θυμοῦντα. δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ὧν ἀνὴῆρτι 37 
ἐλάμβανε διὰ πολλά’ ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς 
φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ 
σ « ΄ “ἷ ΄ “ ΄ " 

23 του μάλιστα ΡΝ ΘΎΝΝ δεόμενον. ᾿ καὶ ὅσα τῷ »-" - 

ματι αὐτοῦ κοσμον πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ 
ὡς εἰς καλλωπισμὸν, καὶ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἐφα- 
σαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις 
πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέ- 

24γιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα [14] 
νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν θαυμαστὸν, ἐπειδή 

θαρσαλέως Ὦ. ὃ ἐπίστατο αὖθις Α. ὃ ἐπέπαστο αὖ τις Β. εἴ 4] ρτ. καὶ... 

πέπα (5 1ϊξξ. Βραϊϊαπι) .. τις, Ὁ. τῇ. 566. τὰ πέπατο αὖθις Ζ. ἃ ἐπέπαστο αὖ 
τις Τ, τὰ πέπαστο αὖτις ).Ἐ.Ο. τὰ ἃ πέπαστο αὖ τις Μ. πέπαυστο αὖ τις Κ. 
ἃ πέπαστο αὖτις Ἡ.1,. Οεί. ἀ πέπατο αὖ τις. ἔκρυπτον Ὠ.Ε.Ο.Ζ. καὶ γὰρ Δ. 
ἀποκρυπτομένων Α.Β.Ο.Ε. (εῖ. ὑποκρυπτομένων. χρήμασιν Α. 20. κρί- 
νειε] ε 8. ν. δέ (.. ῥῃυ. νεὶ 566. τηδηϊι, κρίνοι Ἐὶ. τυγχάνοι σΘΏ80Γ Ἠδ- 

16 518 ΘΟ ΘΙ 6] ἃ. 1807. [101] τυγχάνει. θεραπεύειν) θεραπεύ 1). 421. δεῖ- 
σθαι ὡς δεῖσθαι καὶ Α. ἔχοι] ἔχειν Α. εἴ ΒαροΓΒΟΓΙΡίο οἱ Ὑ. συνεργὸς 
οἴῃ. ἃ. ὅτου] ου ἴῃ τάβαγα (Ὁ. ὅτι Μ. καὶ ὅτου Ο. αἰσθάνοιτο αῃΐδ ἕκα- 
στον Α. οἵ, ΠΕ 6Υ15 α΄ οἱ β΄ 5ιρε: ἕκαστον οἴ αἰσθάνοιτο ῬοΒὶΓ15 τη. βεουπαα, (Ὁ, 
Ροϑβί ΩΡ Ή ΘΕ ΩΣ: Β. 22. δῶρα μὲν πλεῖστα μὲν ἃ. ὡὼν ἀνὴρ Ἀ.Β. ὧν 8.ν. 
Ο. τὰ. βες. (ί. ἀνὴρ ὦν. πάντων δὴ μάλιστα Β.Ὁ.}).Ε. πάντων μάλιστα ἉἈ. 
πάντα δὴ μάλιστα, 1.Ε.Ζ. Οεῖ. δὴ πάντα μάλιστα. διεδίδου Α.Β.Ο.Ὁ. 6Οει. 
ἐδίδου. τοὺς τρόπους Α.Β.0.Ε.. Οεέ. τὸν τρόπον. καὶ ὅπου 1... 228. κόσμον 
Δ 410 (Οὐ. τη. βεςσ. πέμπει 1... κοσμῆσαι Ἐ. κεκοσμημένως Κα. νομίζειν 
Εὶ. οἵ ΒΈΡΓα βου ρίο οἱ θαυμάσιον Α.Β.0.Ε. 

ἐπέπατο] Ζομδϑ Αμΐῃ. ΡᾺ]. 6, 98, 24. καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα] Ογτορ. 8, 
5: Πέπατο γὰρ οὐ μέγα τοῦτο κληρίον, 2.13: Καὶ τῷ μὲν δὴ μεγέθει δώρων 
ΡᾺ]., αἂὰὧὐ Ηἰς ΠΟΠΏΙ]]1, υ ΒιιρΓᾶ νϑγϑιιμη ὑπερβάλλειν πλουσιώτατον ὄντα οὐ θαυ- 
οἵ ἴῃ ΤΠΔΤΡῚ. πέπαστο. μαστόν" τὸ δὲ τῇ θεραπείᾳ καὶ τῇ ἐπι- 

23. τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα] Οοπῇ. γ- μελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγί- 
ΤΌΡ. ὅν Ι, 27 οἱ 8, 4, 21. 6δζ ἸρυΙ 18 8, γνεσθαι, τοῦτο ἀξιολογώτερον. ΖΕΌΝ, 
ον, τ ὌΝ. 



ΕΒ. 1. ΟΑΡῚ ΤΑ: 0 

᾿ Ὦ ΄, ΕῚ κ πὰ 2 , - ᾿Ξ 
γε καὶ δυνατώτερος ἣν" τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν 
φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε 

25 μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους 
οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων 
[χά Ἁ ΄- ἴς .«Ὡ΄ 7 “ 

ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι: 
τοῦτον οὖν σοι ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκ- 

,δπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. πολλάκις δὲ χῆνας ἡμι- 
32) ΄ο 

βρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπι- 
΄ὔ ’ Ν 4 “4 Ψ “- 7 

λέγειν κελεύων τὸν φέροντα, τούτοις ἥσθη ἱζῦρος" βουλε- 
3 ᾿ Ψ, ᾿΄ Ἁ Ἂς Ἂ 

“7ται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. ὅπου δὲ χιλὸς σπά- 
ὦ, 3, Ἂ Ν Ν 

νιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δ᾽ ἐδύνατο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ 
Χ Ψ ε Ζ Ν Ν Χ » " ΄ 

πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμ- 
ς Ν “ Ν “ ΄ 2, 

πων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἀγουσιν 
“ 7 ΄“ Ν Ἂς ςε Ἄ ἴω Ἂ 

ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλὸν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς 
ς “ 7 .ὔ, » Ἃ Α , με ἘΝ 

“8 εαυτοῦ φίλους ἀγωσιν. εἰ δὲ δὴ ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖ- 
᾿ ὁ 2, “- Ἂ 

στοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπου- 
΄- ἃ “ Ὡ“ » “Ζ ἜΣ 

δαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὺς τιμᾷ. ὥστ᾽ ἐγὼ μέν γε ἐξ ὧν 
3, ,ὔ » 7 Ὁ Ν 7 “ 5᾽ ε 

ἀκούω οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε Ἐδλ- 
͵ ΕΝ ΄ 7, ᾿ 7 Ν 

29 λήνων οὔτε βαρβάρων. τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τοδε. 
Ν Ν 7 ͵ Ὑ 3 Ν » ’ Ν 4 

παρὰ μὲν ἵζύυρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπῃει πρὸς βασιλέα, 

τῷ δὲ Α. εἰ ὸ ΒΌΡΘΥ ὦ Ροβιῖο Ῥ. περιιέναι 1). Τῇ, 5015, Π.--Ἰ Τὶ, προι- 
έναι Ὃ. καὶ τὸ Α.Β.0.0.1.Κ.1.. ἔμοιγε μᾶλλον Α.Β.Ο. (ει. ̓ μᾶλλον 
ἔμοιγε. ἀγαστὰ οτ. Α. 25. ἔπρεπε ἃ. βικοὺς 1.1{.1,. κῦρος ἔπ.---ἡμ. 
ΑΥΠΘΙ ΘΙΙΒ 11, Ρ. 784 ". βίκους Ῥο]]υχ 6. τ4,. Ἐπαβίαίῃ. Π. Ρ. ττό2. 28 ; Θα. 
Ὁ 1145. 40... ἡμιδ. οἴνου δ 45 Ρυτηδ 56Χ γουθἃ ἈΒΈΓΘῺΒ ΨΓ Βίκοῦ τ" αὐνλοῦ 
8. Υ. ΠΤ. 566. σ. οἴνων ΕἸ. τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν Δ. Β.Ο. Οδι. τοῦτον 
ἐκπιεῖν τήμερον. 26. χῆνας ἡμ. ΡΟΙΠχ 6,309. ἄρτων] ἄρτου ἢ. ἡμίσεα] 
ἡμίσεις Α. ἡμίσεια Β. εἷ 4] εἰ πη Πΐατα (ὐ., αὐ ΡῈ. ΠΟΙ ᾿ιααθαΐ εἴπου Δ εἰ. 
τούτοις] τοῖς Α.Β.6Ο. οὖν] δὲ Α. 27. δὲ οἵη. Α. σπάνιος δυνατὸς εἴη 
ἘΜῊ. 1,. δ᾽ ἐδύνατο] δὲ δύναιτο (Ὁ. Ῥγ.; ΘΟΥ̓ΤΘΟΐτιΒ ῬΙΠηδ Ψ6] 566. τηδητϊι. δὲ 
δυνατὸς ὉΤῸ δ᾽ ἐδύνατο Βουρύαμη ΡΘρδγῖβ88 ἤπια δηθνιδε δυνατὸς ΠΟΠ]ΙΟΙΌ ΟΠ ΠοΙ- 
ἄογαϑ. 
νῶντας Β. 

1. ΕἸ, 
πορεύοιντο. 
λῶν τοὺς φίλους. 
τούτου Α.Ϊ,. 

28. εἰ] ὁ οι (Ε1:ς) ( ΡῬΓ., 

25. ἔπεμπε) 1)6 πος ΤΠΟΤ6 ΤΕρΊΤΩ 
Ῥευβαγιπὶ τηϊ 6 η1 ἴδθγουϊα Ὧ(6 818 
ΠΉΘΏΒΆ Υ. Ογτορ. 8,2,4.5εα6ᾳ. ΖΕΌΝ. 

26. ἄρτων ἐατράς Θυοα Α. ἡμίσεις, 
εϑί  Ὄγτορ. 4; 5; 4: Καὶ τοῖς Πέρσαις 
δὲ ἔπεμπον τῶν ἄρτων τοὺς ἡμίσεις. 

28. ἐσπουδαιολογεῖτο] Ῥϑθοιχίιι5. οδὲ 
Ἰρίσιγ πόσο ΟΟΥτὶ πηδ]ουὶβ. ΟὟ. Ογ- 

τοῖς τὰ αὐτῶν Α. τοὺς τὰ ἑαυτῶν Κ.1.Κ. 
ἑαυτῶν φίλους Α.Β.1,. εὖ ργ. (ὐ., ΒΌΡΕΡ' ὧν Βουῖρίο ρυῖπηᾶ τη. οὔ, 

αὖ νἹαἀθίατ. 
δα άδ8 Υ. σπουδαιολογῶ, ὁ ὁ δὲ Κῦρος ἐσπουδαιολογεῖτο προσκα- 

ἐγὼ μέν γε Α.Β.Ο, Οεί. ἔγωγε. 

τοῖς τὰ ἑαυτοῦ Μ΄... πει- 

δή ποτε] δὴ ὁπότε Ο.. ργ., οἵ 

20. τούτου καὶ] καὶ 

70}. "8... 20. ΖΌΝ.. 198. νοῖρο 
ὅοην. 4, 5ο. ΞΟΗΝ. ᾿ 

ἐγὼ μέν γε Ῥ΄Ὸ ἔγωγε τοϑυϊςαὐιιτη Πὶς 
οἵ 2, 5, 25; Θϑῖ Οὐτορ. 4; 3» 29. 

20. τεκμήριον δὲ τούτου] (ὐοηῃξ, (Ε- 
ΠΟ. 4. 18 5ε6ᾳ. ((ξεβῖα5 ῬΈΟΙΣ ρΡ. 42, 
321.) θὲ Οτοηίΐα ν. βαρτα 6,4. ΖΕΌΝ. 

δούλου ὄντος) Δρυὰ Ῥεϊβαξ οπιηθὲ 

Ε 

[16] 
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πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε" καὶ οὗτος δὴ ὃν ᾧετο πιστόν 
οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν εὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ ἑαυτῷ" παρὰ 
δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέ- 
μιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ἀγαπώμενοι; νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ 

30 ἀξιωτέρας ἁ ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. μέγα δὲ 
τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον 
ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς 

21: πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. ἀποθνήσκοντος γὰρ αὐὖ- 
τοῦ πάντες οἱ παρ᾽ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι ἀπέθανον 
μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν ᾿Αριαίου" οὗτος δὲ τεταγμέ- 
νος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων" ὡς δ᾽ 
ἤσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα 
πᾶν οὗ ἡγεῖτο. - 

ΚΕΦ. 1. 

᾿Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ 
δεξιά. βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτει εἰς 
τὸ Κύρειον στρατόπεδον" καὶ οἱ μὲν μετὰ ᾿Αριαίου οὐκέτι 
ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς 

[17] 

ὁρώνδας 1. οὗτος δὴ Α.Β.(. Οεΐ. οὗτος δέ. δὲ καὶ ὃν ῴετο Ο. δὲ ᾧετο 

πιστόν οἵ πιστὸν οἷον Ὠ. πιστὸν Τ. κύρου ---ἑαυτοῦ. Ζ. 
φιλώτερον Δ. φιλέστερον Ζ. ἐπειδὴ Α.Β.Ο. Οει. ἐπεί. ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὑ ὑπ᾽ 
ἴῃ ΤαΒΌΤα Πΐμ8 ᾿ο δ εἴ αὐτοὺς ΟΟ. ργ. τιμῆς ἢ παρὰ βασιλεῖ τυγχάνειν Ἀ. 
20. μέγα γὰρ τεκμήριον Β.Μ.ὉΟ. 51. ἀπέθανον μαχούμενοι Ἀ.Β.0. ργ., ἴῃ ᾳὰο 
ΕἸ αὔαπη υ, Θοἄδτησια ογαϊπηθ 1). (εἴ. μαλμεναῚ ἀπέθανον. κ. τεθνηκότα Μ.. 
ὃ ἡγεῖτο Α. 1. ἐνταῦθα δὲ Α.Κ.Τ,. ἡ χεὶρ Δ.Β.Ὁ. Οεί. χείρ. κύριον 
Β.Ο.Ε. κύρου Α. (εἴ. κυρεῖον., φ. δὴ τοῦ Μ.Ο. αὐτῶν Β.Ο.Η. εἰς τὸν 
σταθμὸν οτη. 9. 

Κ, δὲ ἐπεὶ ᾧετο Ι, 

ΒΘΙΡῚ ΠΑΌΘΌΔΠΓΟΙ ῬΥ οίο Π11ΠῚ ΓΘΡΌΠΊ. 
Ηϊης ΟΟθτν ΠῚ ΟΥτο 86. τα! ἴΐὰ: 
Δίδωμί σοι ἐμαυτὸν δοῦλον, ΟΥτορΡ. 4. 
6, 2. Ἐπηρ. Ἠεϊεπ. 283 : Τὰ βαρβά- 
ρων γὰρ δοῦλα πάντα πλὴν ἕἑνός. 
ΖΕΌΝ. Οοπῇ. 7. 34. 50ΗΝ. 

φιλαίτερον) 1)6 ἴογπηᾶ ν. δηποί. δα 
Ἡ σε νυ 5.8 

31. οἱ παρ᾽ αὐτὸν φίλοι] ΞΘ ΒΡΙΘΟΥ 
οἱ περὶ αὐτὸν φ. ΞΟῊΝ,. Β8Φ1ο ναγ18- 
ἴυγ 1,68,4. Νααᾷδ 588[15 Β1:.}}1ἃ βαῃΐ 
[4}1ἃ αὖ 1, 8, 5, παρὰ Κλέαρχον ἔστη- 
σαν, οἷ 4110]. 

ὑπὲρ Κύρου] (ἕσοοη. ]. ο. εβϑέ περὶ τὸν 
νεκρὸν μαχόμενοι. ΖΕΌΝ. 

Ι. Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ] 
Αὐεοίοτε Ρ]αΐαγομο Ατίαχ. ο. 13 οὖ 17 
σαραΐ οἵ ἀδχίσαπη ΟΥΤῚ ργοιαιϊ Μδ- 

βΒαθαΐθβ ΤΘρΡῚΒ ΘΌΠΙΟἢτ5 κατὰ δή τινα 
νόμον Περσῶν. ΔΕΌΟΌΝ,. Βαγαπάτης 
Οἴεβῖ Ῥμοΐῖ. Ἵοοᾶ. 72, Ρ. 44; 6, εἔ 
41101, αποπηοᾶο πίον Β εἴ Μ ναγϊαΐτῦ 
Θἴ]Δ 1 1Π 8}115 ΠΟΠΊΙΠΙθ 5 Ῥευβῖςῖβ. (ο- 
ἴογιιτ Ἰηΐτα 3,1, 17 οδὲ : Βασιλεὺς τοῦ 
ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν 
τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύ- 
ρῶσεν. 

᾿Αριαίου] Επρατη ΑΥΕῚ ἴΐὰ τοΐουί 
Π)1ιοα. 14, 24: Τὸ μὲν πρῶτον εὐρώ- 
στως ἐδέξατο τοὺς ἐπιόντας βαρβάρους, 
μετὰ δὲ ταῦτα τῆς φάλαγγος ἐπὶ πολὺ 
παρεκτεινούσης κυκλούμενος καὶ τὴν 
Κύρου τελευτὴν πυθόμενος, ἔφυγε μετὰ 
τῶν ἰδίων στρατιωτῶν πρός τινα τῶν 
ἰδίων σταθμῶν ἔχοντα καταφυγὴν οὐκ 
ἀνεπιτήδειον. ΖΕΌΝ, 



ΕΒ.  ΘΟΆΑΒΟΧΝ ΟἿ 

τὸν σταθμὸν ἔνθεν ὡρμῶντο" τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρα- 
ς σάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά 
τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου 

7 Ν ᾿ Ν᾿ ἣ Ἁ 5 “ἡ 

παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι λαμβά- 
᾿. ι « 7 ω « Ν ἴω 

4 νει. ἡ δὲ Μιλησία ἢ νεωτέρα ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ 
᾿ς » 4 δὰ Ἂς ΄σ «ς 7 ἂν 52 » 

βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν ίλληνων οἱ ἔτυχον ἐν 
΄ο , Φ ͵ 7 Ν 

τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς 
Ἁ “ Υ 4 3 Ἁ “- ᾿ 

μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν. ἀπέθα- 
"- Χ “7 ΄ » δὴ Ν᾿ , “ Ν᾿ 

νον οὐ μὴν ἐφυγὸν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐσωσαν καὶ 
ΒΕ «ε ͵ 3 ἰὸν » ἴω Ν τ ΄ 327) » ᾽] 

ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἀνθρωποι ἐγέ- 
4 327 σ΄. Υ ᾿ς 

ἀνοντο πάντα ἔσωσαν. ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασι- 
4 ’ὔ τ ΄ Ἁ 7 

λεὺς τε καὶ οἱ Βλληνες ὡς τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώ- 
Ἂ 3 Ἕ 7 - ς ’ὔ 

κοντες τοὺς καθ᾿ αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ ἁρπά- 

([2] 

[3] 

ἔνθεν Α.Β.(.. 

ΤΏ. 866. 

ἀλλὰ Ἐ᾿. καὶ ἄλλα ὁ ὁπόσα Α.Β.Ὁ6, 
.Ε.---Ἰ,.2. ἐγένοντα, πάντα (5819) Β. 
Α.Β.Ο.})Ὁ. (εὑ. ἑαυτούς. 

ἔνθεν ὡρμῶντο] 2,1,8: Ἔν τῷ σταῦ- 
μῷ, ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο. ἵν ὙΤΟΡ. 
5»4.51: ᾿Αφικνεῖται εἰς τὰ μεθόρια τῶν 

Σύρων καὶ Μήδων, ἔνθενπερ ὡρμᾶτο. 
ἐλέγοντο) ᾽ν υβαιη Δ Ὁ Το] 115 Π0- 

δῦ] ΟΠ ΤηΘΏΒΙΓ ἢυ]ὰ8 ἰδη 118 ΠῚ 
ἰποουΐθα ποίαν! βθηη6)]. Πιιδίγ. Ρ. 
422. 
2. Φωκαϊδα] Υ'. Φ]Δη. Υ. Η. τ2, τ οἵ 

Ρ]αΐδτγοι. Ῥεουῖο]. ο. 24 εἱ Αὐΐαχ. ς 2ύ 
5666. [η[6]]Πρ]ῖ αν ΑΒραβια, δηΐθα Μη] 
αἸοία, ῬΙΟοθθθη 818 ρθῆθτθ οχ [οηΐδ, ἢ- 
[ὰ Ηθυμηοί πη], απὸ Ἰη 6]1ο118 ζυῦ 
Οὐστο Ο0 [ΟΥΠΊΔ ΠΏ, ἸΠρΘηἸ τ οὔ ΠΊΟΓΘΒ. 
Μονίιιο γγοὸ ρεβῖϊεχ ἰδοίΐα οϑύ Αὖὐ- 
ΤΆΧΘΟΥΧΙΒ, 41 ροβίθα 1)αηῖο [110 ροβ8- 
ΘΠ σοποθβϑιῦ αυϊάθπ), ἰαρο Ῥογβδ- 
Ταϊη οοδοίτι8, 56α ἀδίδμη ρϑι]ο ροϑί 
ΘΡΡαϊς οὐ Ἰερὶ Πιδηθθ βδοογαοίβῃ. 
ὕπας Ταῦῖβ ᾿πϑ᾽ 4185 ῬδίΥΙ] βιγαχιῦ, 
56 ἔγιυβίτα. ΖΕΌΝ. 

σοφὴν] Δ] δηα5 ]. ς. : Συνεμάχετο δὲ 
πρὸς τὸ ὑπερφιλεῖσθαι καὶ ὅτι σύνεσιν 
εἶχε. πολλάκις γὰρ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐπει- 
γόντων “ἐχρήσατο αὐτῇ συμβούλῳ Κῦ- 
ρος, καὶ πεισθεὶς οὐ μετέγνω. ἱσίταν 
δος νἱτίπία 5] τ }}15. αὶ: Αβρββῖδθ 11}. 
ααθο ῬΘΙΙΟ]15 ἀπηΐοα οἱ τηδρὶβίγα ὅ0- 
ΟΥ̓ΔΙΒ οὐαί. ΖΕΤΙΙΝ. 

38. νεωτέρα] ΝΜ) ἀείαγ σαπη ῬΗοςαΙάς 

ἔνθα Μ.Ν.Ο. (ει. ἐν ᾧ. 

εἶναι τῆς ὁδοῦ Α. Β. Ὁ. (εἰ. τῆς. ὁδοῦ εἶναι, 
τέρα ἣ λ. Α.Ο. ἣ (ργ. ἢν) νεωτέρα ἢν λ. Β. 

ἁρπαζόντων Α.Β.Ο.Ἐ. Οδυύ. διαρπαζόντων. 
καὶ ἄλλως ὁπόσα Ἐὶ. 

ὡρμῶντο ἃ.Β.Ο.ΕὉ, (ὐεῦ. ὥρμηντο. 
2. παλακίδα Β.Ο. 4. ἦν νεω- 

ὑπὸ οπι. Ζ. ἀμφὶ 58. ν. Ο. 
αὐτῶν ἀπεφύγοντο 

Ν Ν , ς ’ 

καὶ τὰ ἄλλα ὁπόσα 
4. καὶ ἔλληνες Η.1.1 αὑτοὺς 

πάντας) πάντα (Ὁ. ΡΥ., Δα] ς Ππ|. 866. ν6] (οι. 

(Αβρϑβ:α) σοπηραυΑΥ! οἵ 616] νεωτέρα. 
0 Ῥγεθοῖριιθ αἸρητι5. δϑῦ 4] οοπηρᾶ- 
 πηνὴν Ἰοσ8 ΑΙΠΘΠΘῚ 12. Ὁ. 576 }: Κυ- 
ρος δὲ ὁ ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἐπιστρατεύ- 
σας οὐχὶ ἑταίραν οὖσαν τὴν Φωκαΐδα 
τὴν σοφωτάτην καὶ καλλίστην γενομέ- 
νην εἶχε συστρατευομένην : ἣν Ζηνοφά- 
νης φησὶ πρότερον Μιλτὼ καλουμένην 
᾿Ασπασίαν μετονομασθῆναι. συνηκολού- 
θει δὲ αὐτῷ καὶ ἡ Μιλησία παλλακίς. 
θὲ Μιβῖα παι ἰάθιῃ ΖοποΟρἤδη65 
1116 ὑγϑαϊαθυιῦ, δὲ Δ ὰπθ ΑΥΠΘΠ ΘΒ 
ΠΟΙ ΔΙῚ ἀιχόνιν, ψοθοσπὶ Ὀτου δβ 
ἀαθιαπὶ γο]παυσ. ΟἸθαγοῆτιΒ ΔΙ θη. 
13, Ρ. δὃρ 10, παγγαῦ Ρϑιοίοιη (τθθοίδτα 
ΡΘυ 4558 Αϑρϑϑβϑῖϑ σδιιδᾶ, οὐχ ἕνε- 
κεν ᾿Ασπασίας τῆς νεωτέρας, ἀλλὰ τῆς 
Σωκράτει τῷ σοφῷ συγγενομένης. ἴ701 
αυδ8 νεωτέρα ΑἸοια1 ΑΒραδβῖα, ἀἸβεη- 
συϊΐαν 80 δὰ αδὸ οαπὶ ϑοογαίθ ἔα 
γοτβαία. 50ΗΝ. 

γυμνὴ] ὅ΄Ἰπ6 νοβίθ θχίθυιουῦῖ. ΖΙΌΝ, 
πρὸς τῶν Ἑλλήνων] [γογδιιδ. Οὐοἴε- 

Τατη πο γΓϑίουυὶ νἀ θαυ λον κύτιγελρο. 
ΟΝ ὕϊξα,, Ὁ: 

ἐντὸς αὐξεθιῃ Ιηέγα ἵἴρδο5. ΔΕΈΌΟΝ, 
γυδα ὁ; 7: 

Ἰϑεϑ Ὁ. Ν Ἔππαες Ομ δ 59:0: 
2:. ΖΕΙΝ. 

Ἐ 2 
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δζοννττες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. ἐπεὶ δ᾽ ἤσθοντο οἱ μὲν 
σ μὴ Ἶ Χ Ν “- τς 4 μ 5 Δ: 

Ελληνες ὁτι βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευο- 
΄ 5) Ν ,᾽, "Ψ 7 σ ε 

φύροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ 
“ ΄σ Ν » ε Ν ἈΝ Ε Ν , »} 

λληνες νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχον- 
ν»ᾳ)» 9 - Χ Χ κ » 7, Ἂ, 

ται διώκοντες, ἐνταῦθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἀθροίζει τε τοὺς 
ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρό- 

ξενον καλέσας, πλησιαίτατος γὰρ ἦν, εἰ πέμποιέν τινας ἢ 

ὅπάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτῳ καὶ 
Χ -“ 3 Χ 7 ςε 5. 7 ΕΥ 

βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. 
Ν Ἔ πο ἊΝ 7 ΄ ε ΄ 

καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ 
7 ,7 Ἁ Χ ΄' εἶ 5 

προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς ταὐτῃ μὲν οὐκ 
ἦγεν. ἢ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος, ταύτῃ 

Ν Ἂ 

καὶ ἀπήγαγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατὰ 
Ἁ 

τοὺς “Ἑλληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ 
ῃ Ἁ » -“ 

τοὺς σὺν αὐτῷ. ὃ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συν- 
όδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ 

τοὺς “ἕλληνας πελταστάς" διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν 
» 7 7 .“» ΒΩ Ν » Γ. 

οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἱ “ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκοντι- 
5 7 5 ᾽7ὔ τιν 7 “ψ᾽ “ 

ὧον αὐτούς" ᾿Επισθένης δὲ ᾿Αμφιπολίτης ἦρχε τῶν πελ- 
΄σ Ν » ΄ ΄ 7] « 5 2 

ϑταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. ὁ δ᾽ οὖν Τισ- 

πάντες] πάντα (Ὁ. ΡΥ.. πάντες Τῇ. 885. 5. ἐπεὶ δ᾽ Α.Β.Ὁ. ἐπεὶ δὲ ὡς Ε΄. (εἴ. 
ὡς δέ. σὺν τῷ Α.ΟΙἘΕ. οπι. Κ. Οεἰ. σύν. αὑτοὺς Α.Β.Ο. (εξ. ἑαυτούς. 
οἴχονται Α.Β.Ὁ. οἵ ατἢ ροβὲ ἀθροίζει Ἐ.. ὥιχοντο Ὦ. οἴχοντο Ἐ.---Ἰ,. οἴχοιντο Μ. 
ἐνταῦθα] ἔνθα ΟΟ. γτ., ἐνταῦθα τα. ἰοτί.. πιὸ νἀ δέαΓ. τε Ῥοβί ἀθροίζει ἀἀἀππΐ 
Α.Β.Ο.0.Ὲ. ἐβούλετο Α.1,.Τ. πέμποιε Ἀ.Ο. ΡγΓ., σοτγθοῖαβ τῇ. Τϑοθ πη], 
Ὦ.---,. ἢ] ἴῃ ταβγα 2 Π1., τ νἹαοθίαγ, (Ὁ. τη. 566.. Εἴ ΤΟΧ ες ἴοιεν 1 5, 68] 
ῬΙ. Ροβέ παντ. ἨΔ Ό 1586 ν] βία ῦ η. ἀρήξαντες Β΄. ἀρρήξοντας Ἀ..... ξοντ. σ. 
{. ρζτ.. ἀρήξοντες τη. 566. 6. καὶ αἀάππί Α.Β.Ο.Ε. δῆλος ἦν προσιὼν 
πάλιν Α.Β.ΟὉ. Οεἰ. πάλιν δῆλος ἦν προσιών. πάλιν οτη. Καὶ. στραφέντες Ἀ.Β. 
σ.Ε,. Οεῦ. συστραφέντες. παρεσκευάζοντο ΑΒ... (οἱ. παρασκευάζονται. 
προσιόντος Β.Ο., Βεα 4ὰϊ ρΡΓ. προσιόντας. ἘῚ. ᾿ Ρ. (ὑεῖ. προσιόντες, ουΪϊ ο 88- 
ῬΘΓΒΟΤΊΟΙΣ ψ- δεξάμενοι Ο. ὑγ. ἀπήγαγεν ] ἐπῆγεν Ὁ. Ρῃ.. δἰζθγαμη τη. 566. 
κατὰ τοὺς Α.Β.(.Ε. τοὺς Μ. (Οὐεΐ. πρὸς τούς. ἡ. διήλασε Ἀ. (αα! --σεν) Β. Ο. 
Οεί. ἤλασε. παρὰ) κατὰ (Ὁ. Ῥγ΄., φογταοΐτι5 τῇ. Ρυϊτηᾶ, πα νι ἀείαΓ. κατέ- 
κανε (Ὁ. ῬΥ., (αἱ τ ᾿ηΓπΠ1} 1. 566. Μ. Ὅει  ανξέταε: δὲ οτῃ. Ὠ. ἦρχε τὸ 
τῶν Ἀ. 8. ὁ δ᾽ οὖν Α.Β.0.Ε. (εἰ. ὁ οὖν. 

ἡ. διήλασε] Οοπῇ. 2, 2. 19. 
κατέκανε] (ὐοπῇ. α. 9. ἢ Ιηἶὰ 3,1, 

5. νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς} 8:1. ΒΌΡΓΑ 
8, 21. ΖΈΟΝ. 

6. στραφέντες] 1)ε [μδοε4. ΤΘΡΌΒΡ]. 
12, 6: ἼΑγει συστ τρέψας ἐπὶ δόρυ, π0] 

Μοτιιβ στρέψας τηΔ] 6 αΐ. ραν λέω 
ἀθ βαἄβθπὶ οοπνεγείομθ Η. ὅν. 6, 5, 
18: ΑΠΔὉ. 4, 3, 20. Β5ΟΗΝ. 
ἡ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐων.} Θια 

»Ῥαικίο απΐθ ργοσγοβϑιιβ ὕμογαΐ, δαΐγα 
ἰαυιθη ΟὙγὶ σογπαι, ο. 8, 23. ΖΕΌΝ. 

τοὺς αὐτομολήσαντας Ν αρυ αν Ὅς 

2 οβί κατακάνοιεν. ἴῃ Αὐτῖδηὶ ΑΠΔὉ. 
τὸ 18, 11, ΠΟΠΠᾺΠῚ κατέκτανε ῬΙῸ 
κατέκανε. ΟΗΝ, ὅΞ'Ὀθδ 8ῖ6 νϑυθατα 
σουαρίαπ ἴῃ ΠΙΌΤῚΒ ΧεμορΒοπίβ. 

αὐτοὺς] Η. 6. τοὺς περὶ Τισσαφέρ- 
νην. ΖΕΌΝ 

φρόνιμος γενέοθωὴ Ι. ᾳ. φρονίμως 
ποιῆσαι, ῬΥΠαΘΗΐοΙ ἔεεῖδβο. 5ΌΗΝ. 

[4] 

[6] 
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Ἄ ε “᾿ 4 » ΄ ΄ ᾿ ᾽ » 

σαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλαγὴη: πάλιν μὲν οὐκ ἀνα- 

στρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν Ελλή- 
νων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συν- 

οταξάμενοι ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον 
“ «ε “ ’, 2) οι Ἧ “, 

τῶν Βλλήνων κέρας, ἐδεισαν οἱ Ἑίλληνες μὴ προσάγοιεν 

πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς 
’, 

κατακόψειαν" καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ 
τοποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβου- 

΄ Ν δ Χ Ξ 3 νὰ “τ 

λεύοντο καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ 
ϑ 7, ᾿ γα σ ᾿ ω 

σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα, ὥσπερ τὸ πρῶ- 
, ΄ 5 οἰ » ή 

τον μαχούμενος συνῇει. ὡς δὲ εἰδὸν οἱ “Ἑϊλληνες ἐγγύς τε 
“ 3 , 
ὄντας καὶ παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπηεσαν 

Ἀττι, δν 7 Ἂ Χ 7 εοὦνρ 53 ΄ὕ 8 
11 πολὺ ἔτι προθυμότερον ἢ τὸ πρόσθεν. οἱ δ᾽ αὖ βαρβαροι [8] 

» 5. 7 5 δὰ δὰ “ Ἂ Ἂς ἕ Μ Ὲ ε 

οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἐφευγον᾽ οἱ 
7] , σι ᾽ 327 

δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός" ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ 
σ Δ Ἃ Ἷ “ 7 ῇ ΤΣ » ,» φὸς ὦ" 

12 λληνες" ὕπερ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἣν, ἐφ οὗ ἀνε- 

[7] 

πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει δαἀάαπὺ Α.Ο.ΕὉ. τηδΥρὸ 1. οἵ ααὶ ἀπαλλαγεὶς Β.Μ. 
τὸ τῶν ἑ. ΑΒ. ὁ τῶν ἑ. Μ. (ὑεῖ. τῶν. 9- προσάγοιεν) οσά ἴῃ γᾶβχδ 2 11- 
ΤΘΓΔΓΌΤΗ, ἴοτί. οά, Ο., αὶ ΠΠΟΧ ΡΥ. ΟΓΉΪδΙῦ πρὸς, 84 αἷῦ τὴ. ρῥυῖτηδ ν6] βϑοιπηᾶδ. 
αὐτοὺς ἀμφ. διακ. Β. τῷ αὐτοῖς Ὁ. Ἀ, κατακόψειαν Α. Ε. οὗ 4] ΡὈΓ. κατακό- 
Ψψοιαν (ὐ. (ὑοῦ. διακόψειαν. αὐτοὺς Δ. .--- ἀναπτύσειν Ἀ. Β. ἀναπτύτ- 
τειν Οὐ. ΡΓ.. σογγθοΐτ8 πη. 566. 1ο. ἐβούλοντο Ϊ,. ἀντίαν] ἐναντίαν ΑἸΑὰ. 
αὖθις πάλιν παιανίσαντες Α. οὖ 4] ἀε]ού πάλιν Ὁ. ἐπίεσαν (Ὁ. ΡΥ.» σοΥΥΘΟίτι5 
Ιη. δηΐ. ἔτι οτῃ. (Ὁ. ργ., Δα αἴῦ ργΙτηᾶ ν6] βδσσηᾶα τῇ. ἢ πρόσθεν Α. τι. ἀλλὰ 
ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἈΑ. 56α τὸ οσὰπὰ 5ῖσηο αἀὯ01, Β.Ο. ἀλλ᾽ ἐκ πλέονος ἢ τὸ 
πρόσθεν ΚΕ. Ὁ. Ἰῃ τηᾶτρ'. 8118 τηδηὰ. [.Κ.},..Ζ. (ε(. ἀλλ᾽ ἐκ πλείονος ἢ τὸπ. ἔφευ- 
γον] ᾧχοντο Ε. ἀπεδίωκον 1}. 12. ὑπὲρ] ὑπὸ Μ. ἀπὸ Ο. ἐφ᾽ ἀφ᾽ Ὁ. 
ἐστράφησαν 1). ἀνετράφησαν Κ. 

8. μεῖον ἔχων] 23; 4: τ8: ᾿Απῆλθον 
οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες ἐν τῇ τότε 
ἀκροβολίσει. [Ἰτηϊζαῖαγ Αὐγίαηθβ Α- 
ΠΔΌ. 3, 23,10: Μεῖον ἔχοντες τῷ ἀκρο- 
βολισμῷ ἀπηλλάγησαν. 1)6 τ οοῃηξ, 
2, 3» 10. 5ΟΗΝ. 

9. τὸ εὐώνυμον κέρας] Τξοντιπὶ οοΥ- 
τι, ΟἿἹ ργϑοῦαΐ Μϑῃο, (ς. 8, 4.) α΄- 
αἶαν δάπας οὑπὶ γοβρθοίι δα ρυϊο- 
ΤΕΠῚ 8ΟΙΘΠῚ : ὩΠΠΟ ΨΕΙῸ, ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΏΘ 
ΔΟΙΘῚ αοία, ογαΐ ἀθχίσγασῃ ; 566 1 θῃὴ 
ΙΠΟΧ 6χ αοχίσο ἰδοίππι 6886 νἹάθίιτ 
Ιεναα. ΖΕΌΝ. 

περιπτύξαντες---κατακόψειαν) ὥΙτηϊ- 
115 Ἰοοὰβ ο. 8, 24. γε νρατα Ογτορ. 7» 
- 56: Οἱ δὲ ̓ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι 
ταχὺ ἐφείποντο καὶ περιεπτύσσοντο ἔν- 

θεν καὶ ἔνθεν, ὥστε πολὺ ἐπλεονέ- 
κτει, ὍΌῚ οοᾶοχ ΑἸζονῖ. περιέπτυσσον. 
ΟΗΝ. 

ἀναπτύσσειν τὸ κέρας] ιοϊσατ αὐ 
ἀναπτύσσειν τὴν φάλαγγα ΟΥγτορ. 8, 5. 

3. ΘΧΡΙΠΊΟΔΓΘ. ΘΟΥΠτΙ, ΤΩ] 165 οχ πηθαϊα 
ΔΟ1Ὶ6 Θαθσογθ ἴῃ ΟΟΥπη, 8660 πὸ 6Χ 
σΟΥ̓Ππα ἢδύ ἔγομβ δοῖδὶ. ΖΕΌΝ. 

1Ο. παραμειψάμενος] ΤΙάδιη ᾳυοά 8, 
18, τοῦ εὐωνύμου τοῦ Ἑλληνικοῦ ΕΙΣ 
ὦν. Οομῃίγα τὴν φάλαγγα ρεογπεοί δὰ 
ΒΟ] τ νοῦ πι κατέστησεν εἰς τὸ αὐτὸ 
σχῆμα. [᾿ἴδαθθ σοτήτηᾶ ροϑύ σχῆμα 
[οΠ]ϑη ἀπτη εγαῖ. 5ΟΗΝ, 

11. ἐκ πλέονος] Εἰχ ἸΟΠρΊΟΓΘ Ἰπίει- 
γΆ]10 ψγ6] βραΐϊο χιδηὶ ο. ὃ, 9. Κ]ς δϑί 
ἐκ πολλοῦ Ἰηΐτα 3, 2, 0. Ογτορ. ΣῈ, 
27. αθοα Ζοπδγαβ πόρρωθεν ἸπίογρΡΙ- 
ἰαῖαϑ οδϑὲ. Αααϊῦ ΝΥ διβ5 Ἰοσαπη 
ΑΥΡΙΔΠΙ ΑΠΔΌ. 1, Το, τι. ΘΗΝ. 

κώμης] Οαπαᾶχα Ραΐαί ΒΘΠΠ6]]. 11- 
{ιιδίγ. Ὁ. 94. 40 ἀδ ρᾶρο ν. δᾶ 2, 2,6. 

12. γήλοφος] Τυτασπϊπη) ἀρσροϑύατῃ 
ἔσ1588 ραΐαί ΑἸἰηβυνοσίῃ. ρ. 97. 

ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησανι) [πὶ φίίο σ0η- 
υογϑὺ βιείϊεγαπέ. 



τ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

στράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱπ- 
πέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώ- 
σκειν. καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν. ἀετόν τινα 

13 χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ ἐπὶ ξύλου ἀνατεταμένον. ἐπεὶ δὲ καὶ [9] 
ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον β 
οἱ ἱππεῖς, οὐ μὴν ἔτι ἀθρόοι, ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν" ἐψι- 
λοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων" τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπε- 

τ χώρησαν. ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐ ἐπὶ τὸν λόφον, 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Λύκιον τὸν 

Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον, καὶ κελεύει κατιδόν- 

Ιοτας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐστὶν ἀπαγγεῖλαι. καὶ ὁ Λύ- 
κιος ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ 

τό ρᾶάτος. σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἣν καὶ ἥλιος, ἐδύετο. ἐν- [το] 
ταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνε- “ 
παύοντο" καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαί- ᾿ 
νοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς παρείη" οὐ γὰρ ἤδεσαν ᾿ 

μὴ δα αι! (. τη. βες. 
τὸν ΑἸΑα. 
οἴη. Κ. 
Ρ. 646, 15. αα. 412. εἰς 

γινώσκειν ἢ,. 

οἱ Δα ἀφ ῃ8 τη. 866. 

πέλτη Α.Β.Ο. (εἰ. πέλτης. 
ἐνταῦθ᾽ Α. Β. Ο. Οει. ἐνταῦθα. 

οὐ μὴν Α.Β.0.}0. Οεἷ. οὐ μέντοι. 

ὁ ὁρᾶν ἃ. αἰετόν Ὁ.1.Κ.1,.2. ἀλε- 
ἐπὶ ξύλον Ἐ.1.Κ. 13. καὶ 
Αμοη. περὶ σχημάτων νΟ]. 8, 

α: ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἐχ. οἱ ἕ., λείπουσι δὲ τὸν λ. οἱ 
ξ: - οὐ μὴν ἔτι οἱ ἄλλοι ἄλλοθεν, τότε ὁ λ. τῶν ἱ. λόφον ἱππεῖς Ἀ. οἵ ργ. Ο., 

ἄλλοθεν] ἄλλο- 
ὦλεν Β. ΡΥ. 14. οὐ κατεβίβαζεν Ἀ. συρακόσιον] ΤΑὈτΊ συρακούσιον. 
κατιδόντα ἘΣ. ἀγγεῖλαι Β 15. ὃ ααα!ϊ Ὁ. πὶ. 566. ἤλασέτε Α.Β.Ο. 
(ει. ἤλασε. ἀπαγγεῖλαι Ἀ. Ὁ. ἈΡ., φογτεοίτιβ τη. 566., ἀπαγγέλοι Κ. τύ. ἐν- 
ταῦθα δ᾽ ἂν ἔστησαν δῖ. ἐνταῦθα δ᾽ ἀνέστησαν Ο. ἀϑθυξνε τ Β. παρείη Ἀ. 
4] οὐδεὶς οτη., 1). (ὑεί. παρήει. 

πέλτῃ] Οὐπἕοτε ΠΤ ουν 15 δα (Πά- 
τιΐ. Ρ. όρο (623) ΡὨΙΠοξίτ. ἰτηᾶρ;. Ὡς 
Ξ3Ὲ. Ῥ: 85ύ, τὸ: Τὸ σημεῖον τὸ βασί- 
λειον, ὁ χρυσοῦς ἐπὶ τῆς πέλτης ἀετός. 
Τοχῖρρυβ Ρ. 12, 8 δα. ΝΙιοθαὮτ. : Κα- 
τόπιν δὲ βασιλέως τὰ σήματα ᾿ς ἃ 
Βα ν. Ξυστὸν) ἦν τῆς ἐπιλέκτου 
στρατιᾶς. Τὰ δέ εἰσιν ἀετοὶ χρυσοῖ καὶ 
εἰκόνες βασίλειοι καὶ στρατοπέδων κα- 
γηῤτίδα γράμμασι χρυσοῖς δηλούμενοι. 

ὴ σύμπαντα ἀνατεταμένα προὐφαί- 

νετὸ ἐπὶ ξυστῶν ἠργυρωμένων. ἴπ48 
ξυστοῦ Ῥτοὸ ξύλου σοπ]εοογαί Ηαίςἢ- 
ἴῃβ0ῃ. ἽΞ 4] οοπίαϊις Ογ ἴῸΡ. 7,1, 4: 
Ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς 
ἐπὶ δόρατος “μακροῦ ἀνατεταμένος" καὶ 
νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ σημεῖον τῷ Περσῶν 
βασιλεῖ διαμένει, (ψα!θὰβ ὀοταρϑγδη- 
ἀὰβ Οὐγ 8 3,3, 7: “Ιηΐϑυ Πθο δὰ- 
γθδτη 86. ] Δ πὴ ΡΙΠΠ88 Θχίθπαθηΐ 51- 
ΠῚ116ΠῚ Βδογανθσδηΐ,"" οἵ ᾿τηᾶρὸ δρὰά 
Πγατά. Νιίπουοι, απαὶ ᾿ΐ5 Βοηιαϊη5 νο]. 

2, ΡῬ. 462) ργοθαηΐθ ΤΟαρῖο Επηδπά, 
γΟ]. 2, Ρ. 43. 564 ἀεἸοηΐθ ἐπὶ ξυστοῦ. 
Πέλτην 5Ιστϊβοδίίοπα ὅσας Πμαβίϑα ᾿π- 
ῬΟΒΙΏ σορουπηῦ ρ,διητηδί1Ο] 1 ΒΟ ΠΟ]115 
δα ἢ. ]., βιρστηῖ. Ηδϑίθ Ποσυνη]1α5, αἱ 
Ηδβυοδῖαβ οἱ ῬΠμοίαΒ οχρ]οαπί δόρυ, 
ἀκόντιον, λόγχη. Ξύλου δαΐετη ἔειτὶ 
ρα. 

ἀνατεταμένον)] 1)6 8}18 Θχίθηδ815, αὐ 
δβί δραὰ Ουτγάμτη εὐ ἴῃ ᾿πηαρίηθ δρυ 
[μἀγαγὰ. 1. α., Ἰηϊεγργθίαϊαν ΝΥ εἰβΚὶπ8 
ἢ ι. ΟΥτορ. Ετ 1ς 10. 6 εἱ τό εβί 
τὰ κέρατα ἀνέτεινον εἰ ἀνατεταμένα (68 
σΟΥΒΙθ 5 6616] θχίθηβιβ. ἴπῃ βουΐο Αὐὶ- 
βίοιηβῃηϊβ ἀετὸς τὰ πτερὰ ἑκατέρωθεν 
ἐκτετακὼς ἐς ἄκραν τὴν ἴτυν ΤΩΘΙΠΟΓΔΙΣ 
Ῥαδιυβδηῖξ 4. τύ, 7. 

15. ἤλασε] Εχ νεγῦῦο ἤλασε Δρραγεῖ 
Γγοϊαπι ἔπ]5858 Θααϊίοπι. 5ΟΗΝ. 

τ6. θέμενοι τὰ ὅπλα] δι αγηιῖ5. Υ. 
[πᾶ4. 50 ΗΝ, 

ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ παρήει] ΝιαΙη ἂτ- 



5. Ἐ ὉΑΡ 5. 1 

ΨΟΝ : Ῥις -Ὁ Ἂ ͵ - 35) ἊἋ 

αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ᾽ εἴκαζον ἢ διώκοντὰ οἴχεσθαι ἢ κατα- 
, ΄ ’ὔ Ν » Ν » , ᾽ 

17 ληψόμενον τι προεληλακέναι" καὶ αὑτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ 
΄- εἶ ΄ 3 ω 27) ΗΑ, 9 ᾿ 

αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἀγοιντο ἢ ἀπίοιεν 
΄ "7 53 Φ τ » ,ὕ Ν 

ἐπὶ τὸ στρατύπεδον. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ 
“- ᾿ δον ᾿ Ἂ Ἷ Ἁ 

18 ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς σκηνάς. ταύτης μεν 
ἴω σι. Ἂν, ᾽ὔ 3 Ἃ ’ὔ’ ε 

τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι, δὲ [11] 

τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα καὶ εἴ 

τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ 

οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφοδρὰ τὸ 
᾽’ὔ 7, ΕΝ , σιν Ὁ ἊΣ » 

στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς “ Βλλησιν᾽ ἦσαν ὃ 
- 7 [ἐ “ Ω Ν 7 ᾿ 

αὗται τετρακόσιαι, ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι' καὶ ταύτας τότε 
Χ ω ζ “ ,, ΟῪ « “- 

οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. ὥστε ἀδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖ- 
ζω ες 7 53 Ἃ ΝᾺ Ξ Ἀ Ν Ν Ἕ 

ιοστοι τῶν Ἑλλήνων" ἦσαν δὲ καὶ ἀναριστοι' πρὶν γὰρ δὴ 
“ Ν ᾽ὔ] Ν 37 Χ » ,ὔ 

καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐφανη. 
“ Ν 3 Ἂ 7 “ Δ) 

ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο. 

ἢ φῬυῖαβ οὔι. Ὁ. καταληψόμενόν τινα ἉἈ. 
Ἰηύπ}10 τη. 566. ψῈ] ἰοσίϊα. (ὑεῖ. προσεληλακέναι. 
ἘΠ {)1}710..2. ΑἸα. μείνοντες Ζ. ἄγοιντο Α.Β.Ο. Οὐ. ἀγά- 
γοιντο. οὖν οτη. Α. (Ὁ. ρῃῖ., Δα! τη. 566. αὐτοὺς Η.--Ἰ 1. δορπηστὸν 
ῬοΟ]υχ 6, το2. δόρπηστον 1). δορπηστον Εἰ. δόρπηστὸν (516) 1. δορπητὸν Ο. 
δορπετὸν Β. δόρπητον Ἐ). ὑδροποτὸν ἃ. (ὐεύ. δόρπιστον. 18, ταύτης μὲν οὖν 
Η.ΚΟ. ((οτί. εὔαπι 1.1,..) .,. τοῦτο] τούτου νΕ] τούτου (Ὁ. ρΥ. χρημάτων καὶ 
πλ- Β. ἀλεύρου Μ. σφοδρὰ 0... Οεῖ. σφόδρα. τὸ στράτευμα λά- 
βοιτο Α.Β.Ο.Ε. Οει. λάβοι τὸ στρατόπεδον. διαδοίη ΔΑ.Η.--. αὗται] 
αὐταὶ 1). τετρακόσιαι ὡς ἐλέγετο Α. τετρακόσιαι ὡς ἐλέγοντο Β.Ὁ. Οεῦ. ὡς 
ἐλέγοντο τετρακύσιαι. 10. τῶν] αὐτῶν Δ. οἵ ρν. Ὁ. νύκτα] ἡμέραν Α. 
διεγένοντο] δὴ ἐγένοντο Α. δὴ ἐγένον 9). 

προεληλακέναι (Ο, ΡΥ. οαὶ σ 
17. ἐβούλοντο. ἢ αὐτοῦ 

συϊῦ ΠΟῚ 801 ΠῚ ἰθιηριιΒ ἸΠΟΟΙΩΤ] τὰ 
Ἰαπούατη ῬΥϑοβθη φαίνοιτο, 56 Θἴ]8Πὶ 
Ἰοσιβ ΒΘΙΩΪ τ τΐτα, 2. Ὁ:.2 ᾿Εθαύ- 
μαΐζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι 
σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτ᾽ αὐτὸς 

φαίνοιτο. (ὐυᾶτα παρείη 5οΥ] 6 Πα πὰ 
οοη881. 5ΟΗΝ. 

17. ἀμφὶ δορπηστὸν]) ΠΙΟάοΙΒ 14; 
24: Οἱ δὲ περὶ Κλέαρχον πολλοὺς τῶν 

βαρβάρων ἀνελόντες, ὡς ἤδη νὺξ ἦν, 
ἀναχωρήσαντες τρόπαιον ἔστησαν καὶ 
περὶ δευτέραν σχεδὸν φυλακὴν ἔφθασαν 
εἰς τὴν παρεμβολήν. ΞΟΗΝ. 

ἀλεύρων) ΟΥγττορ. 5, 2; 5ὶ 68[ οἶνον, 
ἄλφιτα, ἄλευρα. ὥδ'δα ἴῃ Αὐτδηὶ Α- 
πᾶ. 6, 29, 11, ἀλεύρου τε καὶ οἴνου 
τεταγμένα ΕἸοΥΘΗ ητι5 ΠΟΙ Ρ᾿ΤῸ ἀλεύ-- 
ρων. ΒΟῊΝ, 



[Ὁ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

« Ἁ 53 ϑ᾽ Γ΄ ἈΝ Ἀ 

Ὡς μεν οὖν ἡθροίσθη Κύρῳ το Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ 
ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε 
καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ “Ἑλληνες ἐκοιμή- 

5 ν᾿ “ σι σι  ἯἮΣ 

θησαν οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ ἔμ- 
΄ ΄ “ Ἀ “ ε ᾽7ὕ , 

προσθεν λογῷ δεδήλωται. ἃμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες 
οἱ στρατη) "οὶ ἐθαύμαζον ὃ ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι 
σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν 
οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις 

“"7 5 Χ ’ ΄σ ͵ ΄ 5, 

προΐϊενα! εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. ἤδη δὲ 
3 ε εν σ΄ φασι Ψ ἐπ. 3 “ ς 

ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἦλθε [Προκλῆς ὁ ευ- 

, Ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως Χόγος δεύτερος Α.Β.Ο. κύρου ἀναβάσεως β 1).1. 
κύρου ἀναβάσεως δεύτερον ἴζ. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως 1,. ἕ. κ. ἀ. δεύτερον 
ΑἸ. 

1. οὖν οἵ. Ὦ. Ε. 505, Η.1Κ.1,1.Ζ. ὁπότε Ε. ὅτε Α.Β.(. (Οὐδί. ὁπότε. 
ἐστρατεύετο] ἐπορεύετο Κ. ἀνόδῳ] ὁδῷ Ὁ. κῦρος] ὁ κῦρος Ζ. ἐτελεύ- 
τησε] τελεὺ ἴῃ γάβατζα τῇ. ἃ. Ὁ. τὰ πάντα Α.Β.Ο. (ὐεῖ. πάντα. κύρῳ Κ. 
ἔμπροσθεν] πρόσθεν Α. λόγῳ χρόνῳ “". ΘΟΥΥ. ἸῺ ΤηδΓρ'. 2. πέμπει Α. 
Β.0.}. Τ. θογρ'. βθοδρεῃ. ἴῃ Μαμοὶ. [μβοῖξ. Μοβᾳ. 1, Ρ. 63, αὶ ἐθαύμαζον δὲ 
ὅτι κ. οὔτ᾽ ἄλλον πέμπει σημαινοῦντα οὔτ᾽ αὐτὸς δ νω πακ οὗ Ρ. 76 ἔδοξεν--πρόσ- 
θεν οἰϊαῖ, αἱ Μ-. Ρ]αππά. 1)6 σΟὨΒΊΓ. νεγΡ. Ρ. 280. συσκευασάμενοι ἃ. συ- 
σξενασαμένους Ι. συσκευασμένα ΚΚ. καὶ διοπλισμένοις Κα. οτῃ. Α. οσὕτὴ προΐ- 
έναι εἰς. ἕως Ἀ.Β.(.Ε. Οεί. ὡς. 4. ἅμα Α.Β.Ο. (εἰ. ἅμ᾽. ἀνί- 

σχοντι] ἰσ ἴῃ Τ88. 1π|. ε Ὁ, τευθράνιος (.Ἐ;. τευθρανιὸς Β. 
ῬΥ., δοσθηΐα τη. 566. 1 α ΡΟΞΙΐΟοΟ, 

προκλῆς Τ. 

1. ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ] Νοη ἐ{- 
ῥγο, 56 παγγαΐίοηθ Ρυοσ!. Γ΄. [μϑν18. 
ἴῃ Μά. οἾα55. νοὶ. 5.0.3}; 5: 

3. ἀνίσχοντι] Εὸγ πὰ Ὁ. ῬΓ. Ογπερσ. 6, 
15: “Δμ’ ἡλίῳ ἀνέχοντι, ᾿ὈῚ τιπτι8 ἴῃ 
τηᾶγρ. ἀνίσχοντι, τιΆξΥ 8101] ΧΟΠΟΡΠΟΗ 
ΟἸΠῚ 8115 Ρ]ο Ίβηιιο, 

δὲ ἐπα τἰν ὁ Τευθρανίας ἄρχων) (οηΐ. 
8.1ὴ. ΕΗ. τ 59. ἘΠῸΣ Πόλεις Πέρ- 

γαμον," καὶ ὶ Τευθρανίαν καὶ ᾿Αλίσαρναν" 
ὧν Εὐρυσθένης τε καὶ Προκλῆς ἦρχον οἱ 
ἀπὸ Δημαράτου τοῦ Λακεδαιμονίου εἰα. 
ΝΥ. Ηετγοδοί. 6, 63 εἱ γο. ΗΝ, 

[2] 

ἐ [3] 



ἜΤΗ ΤῈ ΘΕΑῚ 1: γ 

θρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, 
καὶ Γλοῦς ὁ Ταμῶ. οὗτοι ἔλεγον ὅ ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, 
᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐ ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων 
βαρβάρων. ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο, καὶ “λέγοι ὅ ὅτι ταύ- 
τὴν μὲν. τὴν ἡμέραν περιμείνειεν ἂν αὐτοὺς, εἰ μέλλοιεν 

ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Τωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. 
᾿Αταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι “Ἕλληνες [4] 

πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν. 
᾿Αλλ᾽ ὠφελε μὲν Κῦρος ζῆν" ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγ- 
γέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν Τε βασιλέα καὶ ὡς 
ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, 
ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, 
ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν Βασίλειον καθιεῖν αὐ- 

5 τόν" τῶν γὰρ μάχῃ νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν. ἐστί. ταῦτα [5] 
εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσο- 
φον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν᾽ καὶ γὰρ 
αὐτὸς Μένων ἐβούλετο" ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. 

δοὶ μὲν ᾧχοντο, λέαρχος δὲ περιέμενε. τὸ δὲ στράτευμα 
ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες 

δημαρίτου Α. δημαράτου Ὦ).ΝΜ. δαραμάτου Ἐ.Ή.1.},..1. δαρμάτου Κ. ταμώ 
Βίθρμδητιβ. ταμῶν ἱζ. (ὑεῖ. ταμών, γλουσοθάμων Α.Β.6, τεθνήκει Π. ΠΟΥΤ. 
ἴῃ ΠΊΔΡ.. προτεραίᾳ Α.Β.Ο. (οὔ. προτέρᾳ. λέγει Α.Ρ.Ὁ. περιμένοιεν 
Ὁ. ρζυ., ἂν δα! αἸἴο τη. 566. ν6] ἰοχίϊα. περιμείνοιεν .Β. εὖ Ο᾽. τη. 566, περιμείνειαν 
ΑἸά. εἰ] ἢ Ο. ργ., ἢ 400 μέλλοιεν 1η ταδατῶ Παθδί οἱ. εἰ βιιρτα βου ἢ). 
ἴωνας Ἴ", ὅθεν παρῆλθε Β.ὉΟ. με., αὐ νΙἀφέαγ, Ὁ. 4. ἀκούσαντες Α.Β. 
ΟΕ. Οδύ. ἀκούοντες. πυνθανόμενοι τἀἀαηῦ Α.Β.0.Ε. ὦφειλε 1). ὄφελε 
Η. -.. ἀπαγγέλετε Α. ἡμεῖς νικῶμέν τε Α.Β.0.Ε}. ἡμεῖς νικῶμεν Ὁ. 
(ει. ἡμεῖς γε νικῶμεν. ἔτι ἡμῖν Α.Β. οἵ Ο,, ἊΣ ἱπίευροβισαῃ ἐφ᾽ (6 Πα 6 Γ 
α6]6ῖ. (οί. ἡμῖν ἔτι. ἐπορευοίμεθα Ἰζ. εἰς βασιλέα Ἰὰ. ἀπαγγελλόμεθα 
Αι, οὔ, 41] ἐαρογ ἀ Θδάθπι πλ., Β., (.}).1.1Κ.}.. Τ΄ καθίσειν αὐτόν Β.Ο.Ε. 
καθήσειν δεν μὰν (δε. οὐὐὲνμαβεεῖνί τῶν] τὸ (. ΡΥ. μάχῃ Δ.Β.Ε.1.Κ Τ. 
μάχη εἴᾶ8ο ν (. τὴν μάχην Μ.Ο. (εἴ. μάχην. ἐστίν .Ο. 5. ἀπέστει- 
λεν Α. μένων Α.Β.0.Ε. (εύ. ὁ μένων. 6. περιέμεινε Ἐϊ. περιέμενεν Ζ. 
σῖτον καὶ ποτὸν Α.Β.(.. Οοπῇ, νᾶῖ. 50Ὑ. 4, 5» ὃ. 

Δαμαράτου] Τπϊΐ ΑὙἸΒίΟηΙ5. ΠΠ]115, 
ΡΥ ΓΔ ΠΟΓΊΙΓῚ ΓΕΧ 8 ΟῸΠῚ (]ΘΟΠΊΘΠΘ, 
6] 5. ἐδἸ τη πα οὖ οὈίγθοίαι!οηθ ἃ οἷ- 
νυ τοροῸ Ὀυϊναίτβ {ταῦ δα [9)8- 
τίατη Η γβίαϑριθ Δ] Πη, ἃ 410 ΔρΤΥ]8 οἵ 
ΟΡΡΙαΪβ εβί ἀοῃαίιβ. Ευ]ὰβ ροβίθγοβ 
αἴὰ ἴῃ Αβια ἤουιυϊβθθ παῦγαῦ Ῥδιιβδῃ. 
37.585 ΖΕΌΝ. 

Ταμῶ] Οὐτη 5Βουϊρύσγα ρῸῚ Θ σοηΐ. 
ΡΙαῖ. Ῥῃδάν. Ρ- 274. Π) : Βασιλέως τό- 
τε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ, ααὶ 
ΠΤ. Ραΐαςα αἴααθ᾽ Αμοῦς 5. ΑΙΠΠΊΟΏ, 

εἴ αυοὰ ἀρ ῬοΪγθοη. 3, 11, 5 οβϑί Θά- 

μῳ Αἰγυπτίων βασιλεῖ, 46 ἼδεΠο. 
ὡρμῶντο ] ϑαυ!άθγη ΡΙΌΡΊΘΥ ΒΘα ΘΠ 5 

ὅθενπερ ἦλθε οὖ ἸΟσῸΠῚ ΒΙΠΉ]]ΘΙῊ 1, 1Ο,1, 
ὥρμηντο 50. ΘΗ] ΘΘΏ86Ο. ΘΟῊΝ, 
ὕὍΡι ν. διῃηποί. 

τῇ ἄλλῃ) ϑοριιοῃέϊ. (Ομ, 3, 4,1: 
6, ΡΥ το 2: ΕΣ Τῷ δε ἀλλῷ 
ἔτει. 

ἦλθε! Νεπογαί. . αι 1.1,2. ΖΕΌΝ. 
5. οἱ μὲν ᾧχοντο] Θ1η6 ΘΟρΡα]ὰ : 51 

ν. 6. Ογτορ. 6, 3, 25: Κῦρος μὲν οὕτω 
διέταττεν᾽ ᾿Αθραδάταν δὲ εἶπεν. ΖΕΌΝ. 



4 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

Ἁ ΄“- Ν ΕΥ̓ Ἔ ͵ » ΄. Ν “7 

τοὺς βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες 
Ἀ “-“ ΓᾺ - «ε κ ΄-“ ΄σ 

ἀπὸ τῆς φάλαγγος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς πολ- 
΄ 3 ΝΥ ᾽΄ ε ε 

λοῖς οὖσιν, οὗς ἠνάγκαζον οἱ “Ἕλληνες ἐκβάλλειν τοὺς 
» “-“ Ἁ 7 “ ΄-΄ 

αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις καὶ ταῖς 
δ 7, “ 7 “ ᾽ , Ν Ν Ν ,, 

ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς Αἰγυπτίαις" πολλαὶ δὲ καὶ πέλ- 
“ Φ ᾿ 3, - - 

ται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρημοι: οἷς πᾶσι χρώμενοι 
,ὔ σ ", » 7 ἣ, ε 7, ἂν 2 3 

" κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν. καὶ ἤδη τε ἦν [6] 
3 Ν 3, Ν 

περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ 
ἦν ᾿ 7 « ἣν γλ Ρ 7 53 δ᾽ 3 ΄“- 

ἰσσαφέρνους κήρυκες οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἣν ὃ αὐτῶν 
Φαλίψος εἷς Ἕλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει. ὧν 
καὶ ἐντίμως ἔχων: καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι 

8 τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. οὗτοι δὲ προσελθόν- 
Ν - 3 ᾽ὔ 

τες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἄρχοντας λέγουσιν 
ἰχέ Χ “ Ἀ ἘΝ ᾽ Ν “ ΄ 

ὁτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς Εϊλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει - 

τὰς βοῦς Η. ργ. Μ.Ν.Ο. ἐχρῶντο (Ὁ. πι. 566., 4] ΡΥ. ἐχρῶτο. ἀπὸ) 
ἐκ Ζ. ΓΛΌΥῚ ὀϊστοῖς. ἐμβάλλειν Β. ΡΥ. ἐκβαλθε ἐν ταῖς ἀσπίσι 
ταῖς ξυλίναις Α.Β.Ο. Οεί. ταῖς ξυλίναις ἀσπίσι. πολλαὶ δὲ καὶ] πολλά- 
κις δὲ καὶ ῃ. “πολλαὶ δὲ Η, ἔρημοι οι Θῖ ἀοσοηΐατϊη 5Θα ΘΠ 115 οἷς ἴῃ ΓΑΒΌΓΘ 

. ἦν οἴη. Ὦ. πληθύουσαν (Ὁ. ΡΥ., σοΥΓΘΟΐΠΙ5 ΤηΔΠ1Ι 866. φαλ- 
ἑ“»Ἕ. 

λίμις ερινα οιπέρε Α. φαλῖνος Β.(ὐ. φαλύνος Ὁ). εἴ Ρ]ετίααε, π51 ααοά ΑἸά. Βϊς 
φαλῖνος, ροδῖ φαλύνος, ἈΠῸΒ εἴ ΕἸ τον Θ[ϊδ ΠΏ φαλύνιος εὐ φαυλῖνος. 
τάξεις Α.Β.(. τῶν ἀμφὶ τὰς τάξεις Ν 

τῶν ἀμφὶ 
τῶν ἀμφὶ τὰς πράξεις 1). τῶν ἀμφὶ 

τοὺς (ὃ) πράξεις Ἐ. τῶν περὶ τὰς Ἔπε Οὗ 1{Κι.,..2. Οεῖ. τῶν περὶ τὰς τάξεις. 
ὁπλομαχίας Α.Β.ὉΟ. π᾿. 566., Ε.. 
προσελθόντες τε καὶ Εἰ. 
τας ἕλληνας Δ. 

6. ἐκβάλλειν] Ῥγο)ίσογο, αὖ Ζλ]δη. 
Υ,. Η. 6,14: Τὸ δέος αὐτοὺς κατέσχεν 
οὕτως ὡς καὶ ἐκβαλεῖν τὰς αἰχμάς. 
ΗΌΤΟΗ. 

τοὺς αὐτομολοῦντας) Υ.1, το, 6. 
Αἰγυπτίαις) Οοπῇ. τ, 8,9. ΖΕΌΝ. 
φέρεσθαι ἔρημοι] δ ςοαϊ, αὖ ΔαξεγΓὶ 

Ροββϑῃΐ. 
7. Φαλῖνος] [λΌτὶ ΡΙ]αῦ. Ατΐαχ. ο. 13 

Ῥ]οσι4π6 Φαλλύνου εἰ Φάῦλον γε] Φαῦλ- 
λον, 1)1ΟΘΟΥ 14, 25» Φαλῖνος, Φάλυνος, 
Φάληνος. 

τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν] 
ΓηΓ6]]Π]ρτιηΐαν ὁπλομάχοι, 46 ααῖθῈ8 ἴῃ 
ΒΘΡυθ]. [μἀςθα. εἰ, 8 : Εὐπορώτατα δὲ 
καὶ ἐκεῖνα Λακεδαιμόνιοι ποιοῦσι τὰ 
τοῖς ὁπλομάχοις πάνυ δοκοῦντα χαλεπὰ 
εἶναι. ΧοΠΟΡΠΟΗ, (πὶ. 3.1, τπϑιηογδῦ 
[]ΟὨΥΒΟΔΟΓΌΤη ἐπαγγελλόμενον στρα- 
ταγεῖν διδάξειν, ααὶ [ΔΙΏΘ6, αἵ εβί 1014. 

. 59 ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἤρξατο, εἰς ὅπερ καὶ 
ἐπε τὰ γὰρ τακτικὰ ἐμέ γε καὶ 
ἄλλο οὐδὲν ἐδίδαξεν. 1)6 φδοάδπι οϑβΐ 

8. οὗτοι δὲ] τοι δὲ εἴ 564. προ ἴῃ τᾶβ. Οὐ. 
κελεύοι Ἡ.1,.1.. 

τυγχάνοι Ἐ.Η. τη. 566.---ἰ,, 

Α ς , Ψ, ἈΝ , 

τοὺς ἕλληνων ἄρχοντας καὶ πάν- 

ἴῃ Ρ]αΐοπὶβ Επατμν ἄθμιο Ρ. 273 Ὁ: Τὰ 
γὰρ περὶ πόλεμον πάντα ἐπίστασθον 
(Β]οπγβοάογαβ οὰπὶ ἔγαϊγε Ἐπίηγ6- 
Ιη0), ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν 
στρατηγὸν ἔσεσθαι, τάς τε τάξεις καὶ 
τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων, καὶ 
ὅσα ἐν ὅπλοις μάχεσθαι διδακτέον. 
Ρ]αΐο ἴπη [δοπείε Ρ. τ852 ΟἉ, 00] ϑ'ζεβι- 
Ια ὁπλομάχος τηθπηογδίῃγ : Τοὺς ἐν 
ὅπλοις μαχομένους τούτους ἐγὼ ὁρῶ--- 
κύκλῳ περιιόντας τὴν Λακεδαίμονα καὶ 
πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους εἴ οϑΐ. 
5ΟΗΝ. ΑἸϊα ρΡΙατῖτηᾶ ἀ6 Πϊβ νοοαθα- 
115 σοη μι] πγι5 τὴ 68. Θίθρῃ. 

8. οὗτοι δὲ] Ρ]αΐάατοἢ. 1. ο. τοίθ!ξ 
τηθηδδοΐατη (ὐἴθβιθθ, βοιηθῦ ρβατη ἴῃ 
ἢδς Ἰασαῦοπα ἔαϊββο. ΖΕΌΝ, 

τυγχάνει] ΠΙΟάΟΙΊΒ : Λέγει ὁ βασι- 
λεὺς ̓ Αρταξέρξης, ἐπειδὴ νενίκηκα Κῦρον 
ἀποκτείνας, παράδοτε τὰ ὅπλα, καὶ πρὸς 
τὰς θύρας αὐτοῦ βαδίσαντες ζητεῖτε πῶς 
ἂν αὐτὸν ἐκθεραπεύσαντες ἀγαθοῦ τινος 
μεταλάβοιτε. 



ἘΠ. 1ΠΡΊΘΑΙΒ ΕΣ τ 

λ “- 3 Ἃ ΄ δ. το 3 βνῸΝ, Ν 
καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ τὰς 

΄ « 3, ͵ , ΄“- 

ο βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι ἂν τι δύνωνται ἀγαθόν. ταῦ- 
Ν “Ἕ ς Ψ' « 2 ΄, 

τα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκες" οἱ δε΄ ἄλληνες βαρέως 
3ι “4 Ν ΄ “- κι σ“ 

μεν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ 
τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι" ἀλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς 

μὲν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ; τούτοις ἀποκρίνασθε ὅ τι κάλ- 
λιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε: ἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω. ἐκά- 
λεσε γάρ, τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξῃ- 

τιορημένα: ἔτυχε γὰρ θυόμενος. ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεά- 
Χ » Ν , ΟΝ τά , ΩΝ 

νωρ μὲν ὁ ᾿Αρκὰς πρεσβύτατος ὧν ὅτι πρόσθεν ἂν ἀπο- 
7 Ἃ Δ ὦ 7, 7 Ἄ ὁ ω 

θάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοίησαν: Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος, 
» ᾿, 2, ἘΝ “- Ψ ΄ ε “- 

Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη. ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν 
Χ » - Δ ΨΚ. δ ε ἣ ᾿ “ » Χ 

βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μεν 
Ἀ « “ ᾽ “- 3 ἫΝ 9 ΄- Ν » ἴω » Γ. 

γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα; 
ΕῚ Ὶ 7 7 ΄σ΄ ’ὔ δ; ΩάκϊΚὶ ΄“ 

εἰ δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρα- 
Ψ ἣ “Ὄ ΄“- Ν. ἴω “ 

τι τιώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα Φαλί- 
53 Χ “- ς “- ΄- ᾿ά 

νος εἶπε, Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. 
τίς γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται ; “νομίζει 
δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι. ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ 
καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ 

[7] 

[8] 

[9] 

ἀπέκτανε ἃ. ἀπέκτεινε Β΄. ΘΟΟΥΥ. 8110 αἰγατηοπίο, (α.Η.1,.7. ἄν τι Α.Β.Ο. 
(εἰ. ἦν τι. τὰς Δ6αἷῦ (Ὁ. ρΓΙΙηᾶ νΕ] 866. Τὴ. δέωνται 1,.. 9. ἀποκρί- 
νασθαι Ἀ.ΕΕΤ.Κ.Ι,.. ἐκέλευσε γάρ τις Β. ἴδη οἱ ΒΌΡΕΥΒΟΥ. ΓΚ, 1ο. ἔνθα 
δὴ Α.Β.Ο.Η.[.Κ.1.. Οει. ἔνθα δέ. κλεάνωρ ὁ ἀρκὰς Ἀ.Β.Ο. πρεσβύτερος 
Β.Μ. ἐκθάνοιεν Ζ. παραδοίησαν ἃ.Β.Ο.ΕὉ, (ὑεῖ. παραδοῖεν. διὰ οἴη. 
Ι.. καὶ αηΐα δῶρα οπι. .Β.0..Η. τη ἢ καὶ οὐ λαβεῖν Α.---. (Οὐεἴ. 
ἀλλ᾽ οὐ λαβεῖν. 11. νικῶν Ζ. ἀπέκτεινε .Β.Ο.Ε. (ὑεῖ. ἀπέκτονε, αὖ 5. 
Βραιϊδεν. ὕα. ΒΟΥ. τῆς ἀρχῆς Α.Β.Ο. (ει. ἀρχῆς. ὑμᾶς ἑαυτοῦ Α.Β.0Ο. 
"᾿.Ζ. σι. ὑμᾶς αὐτοῦ. τῇ ἑαυτοῦ Β.Ο., (εἰ. τῇ αὐτοῦ. 

εὑρίσκεσθαι) ἴΐἴα ᾿Ἰζογατη ᾿ηΐἶτᾶ ,1, λέως λόγους. εἰ μὲν γὰρ αὑτὸν δοκεῖ 
31. Αὐτίδη. ΑΠΔΌ. 3, 17,11: Χαλεπῶς 
εὕροντο δεόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ τὴν χώραν 
τὴν σφῶν ἔχοντες φόρους ἀποφέρειν᾽ 
21, 8: Παραδοῦναι Δαρεῖον ᾿Αλεξάν- 
δρῳ, καὶ σφίσι τι ἀγαθὸν εὑρίσκεσθαι" 
ἜΝ 8: Ὡς σωτηρίαν σφίσιν εὑρέσθαι 
παρ᾽ ̓ Αλεξάνδρου" 2: 25.» 5: Εκελεύετε 
αὐτὸν ἥκειν, εἴ τι εὑρέσθαι ἐθέλοι φι- 
λάνθρωπον παρ᾽ αὐτοῦ. Ἰ)θηϊαιθ 1,7, 
τό: Καὶ εὑρέσθαι συγγνώμην τῷ ἀλον 
θει---τῆς ἀ ἀποστάσεως. 5ΞΟΌΗΝ: 

9. ἱερὰ ἐξηρημένα] Ἐὐχία ΘχΧομΐδ. 
ΖΕΌΝ. 

1ο. Πρόξενος } Π)]ΙΟά ΟΥ̓ δα Πα οτη οὐᾶ- 
ΠἸΟΠΘπῚ ΞΟΡΠΙΪΟ οὐ] άτη {θα Ὧ15 
ψΘΥΌ]8 : Θαυμάζω τοὺς παρὰ τοῦ βασι- 

κρείττονα τῶν Ἑλλήνων εἶναι, μετὰ τῆς 
δυνάμεως ἐλθὼν λαβέτω τὰ παρ᾽ ἡμῶν 
ὅπλα" εἰ δὲ πείσας βούλεται, λεγέτω 
τίνα χάριν ἡμῖν ἀντὶ τούτων δώσει. 
5ΟΗΝ 

ὅπλα) Πιοάουιβ: Νῦν τὰ μὲν ἄλλα 
σχεδὸν ἀποβεβλήκαμεν, λέλειπται δὲ 
ἡμῖν ἥ τε ἀρετὴ καὶ τὰ ὅπλα. νομίζο- 
μεν οὖν, ἂν μὲν ταῦτα φυλάττωμεν, 
χρησίμην ἡμῖν ἔσεσθαι καὶ τὴν ἀρετήν" 
ἂν δὲ παραδῶμεν, οὐδὲ ταύτην ἡμῖν ἔσε- 
σθαι βοηθόν. διόπερ ἐκέλευσε τῷ βα- 
σιλεῖ λέγειν, ὡς, ἂν περὶ ἡμῶν κακόν τι 
βουλεύηται, διὰ τούτων πρὸς αὐτὸν δια- 
γωνιούμεθα περὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν κοι- 
νῶν. ΗΝ, 



ἴθ ΕΧΡΒΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

δ΄: νὰ ΄ 3 δε ν Ε] ᾽ 7 ΟΝ 7, 

ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναι- 
Ἅ 3 “ ἈΝ “- , “- 

τωσθε ἂν ἀποκτεῖναι. μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθηναῖος 
5 3 ἐὴ ὰ ς ἘᾺΝ 1 ΄-΄ Μ΄ οὐ δὰ 9οᾺΛἪ 57 » Ν 

εἶπεν. ᾿Ὡ Φαλίψνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἐστιν ἀγαθὸν 
“, » ἈΦ -, ὦ ΄ 
ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα 

ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν 
σωμάτων στερηθῆναι. μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαθὰ ἡμῖν. 
ὄντα ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν τούτοις καὶ περὶ τῶν 
ς ᾽ν » “ ΄ 7 Χ “- “ 

13 ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχούμεθα. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖ- 
͵ ἊΣ ᾿ ΄ Ν 32 ἀν 

νος ἐγέλασε καὶ εἶπεν, ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ 
’ 5) ΄' ΄ 

νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριστα ἴσθι μέντοι ἀνόητος 
“Ὁ 5 " Χ « ,ὔ Ἂ, 7, Ἃ “ 

ὧν, εἰ οἴει τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς βασι- 
7ὔ ’ 2) ΄ Μ ’ ε 

τ4 λέως δυνάμεως. ἄλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομα- 
7, ε Ν ΄ Ἀν 5. ὦ Ν “΄᾿ Δ 

λακιζομένους ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν 
Ῥω ς ὧγ' 7 ᾽ 7 , 7 

πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι" καὶ 
5» 2᾽7 ΄ “ “9 ὦ, 5 5, 4 

εἶτε ἄλλο τι θελοι χρῆσθαι εἰτ ἐπ Αἴγυπτον στρατεύειν, 
, 3 ΕΝ “-“ » 7 , Ὁ 

τς συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. ἐν τούτῳ Κλεαρχος ἧκε, 
7 3 ’ τὰ “ Ν 

καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπο- 
Ν 5 Ὁ Ἀ ΚᾺ » 27 “, 7, 

λα ὧν εἶπεν Οὗτοι ἐν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει" ᾿ μερϑ. ὃ 
ε ». Ὁ » 7 Φ “-“ 

ιόσὺ δ᾽ ἡ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὁ δ᾽ εἶπεν, Ἐγὼ σε, ὦ Φαλίνε, 
Μ 7 “ ἈΝ 

ἄσμενος ἑόρακα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες" σύ τε γὰρ 
» σ λ “ » 

Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν τοι- 
“ Ἁ Ε 4 , ΄, ,ὔ Χ 

οὕτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευομεθὰ σοι τί χρὴ 
΄σι χὰ Ν 3 Ἅ, ΄-“ ’, 

17 ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις. σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον 

παρέχοιεν Ἀ.Β.Ο.Ε. παρέχει Ζ. ὑμῖν ροβί δύναισθε ροηϊΐ Α. δύνασθε 
Α.Β. εἴ τὴ σὰ. (ὐ., αφὰϊ ρῃ. δύνεσθε, αἴ νἀ οὗατ, δύνασθ᾽ 1.1Κ.1. 12. θεόπομπος 
Α.Β.Ο.Ε᾿. ὁ καὶ Θεόπεμπος (516) τηᾶτρὸ Π. (εἴ. ξενοφῶν. νῦν] σὺ .. ὁρᾷς] 
ὁρᾷς ξενοφῶν μεγαθύμως "". οὐδέν ἐστιν ἀγαθὸν ἄλλο Α.Β.Ο. Οὐδῖ. οὐδὲν 

ἄλλο ἐστὶνἀγαθόν. ὅπλα μὲν οὖν Δ.Β.0.Ε. Οεΐ. καὶ ὅπλα μὲν οὖν. ἔχοντες] 
σχόντες (Ὁ. ΡΓ. ἀγαθὰ ἡ ἡμῖν Α.Β.Ο. ει. ἡμῖν (ὑμῖν Ε.) ἀγαθά. ὑμῖν Α.-- 
1). (ει. ἡμᾶς. ὑμετέρων Β.Ο.}).Ε. (δεῖ. ἡμετέρων. μαχώμεθα Β, ἘΉ, 
ἀχάριστα] ἄχρηστα Β. ΟΕ, μος νεὶ εὔχρηστα Α. ὑμετέραν 1Ἰηΐοῦ γΘΥΒΙΒ ὃ 
Τη. ῬΓ. ψῈ] 866. ἂν ροβί περιγενέσθαι Α.Β.(,, σεῦ. Ροϑὲ. οἴει. 14. ὑπο- 
μαλακιζ.] λακι ἴῃ ΤΑΒΌΓΆ [ογίαβϑθ 5 ̓ πογασιπη Ὁ. πιστοὶ ἐγένοντο Ἀ. Β.ΟΕ. 
Οεοῦ. πιστοὶ γένοιντο. γ᾽ Ροβί βασιλεῖ οἴη. Δ.Β.0. γένοιντο Α.Β.(.Ε. 
(εἴ. γένωνται. ἄλλο τι θέλοι Β.Ο.Ε. ἄλλο τι θέλει α. (εἰ. τι ἄλλο βούλε- 
ται. 15. καὶ ροβί ἐν τούτῳ οἵη. Α.Β.Ο. τό. ἔγωγε ὦ Α. [Δ0 τ] 
ἑώρακα. πάντες ἄλλοι Ἐ. οὗτοι Ροϑβί πάντες οἴῃ. Α.Β.0. τοσοῦτοί τε 
ὄντες Ἐς. τοιούτοις] τούτοις 1. 17. σὺ οὖν] σὺ δὲ Ζ. 

τῷ: ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὧν] Η. ε. ἄοτιιβ 6Χ 8]|1ῖ6ηο [οηίθ 50ΗΝ, 
ἴσθι δὲ ὅτι ἀνόητος εἶ. ΟΥτΟΡ. 5; 5» ἐπ’ Αἴγυπτον) Ναὰπι σΎΡΕΙ ἴδτ 
27. αἰσθάνομαι πλουτιζόμενος" 7, 2, 1, Ῥοϑὲ ΧοΥΧΙΒ ΟὈϊΠαΠῚ ἃ ῬΕΙΒῚ8 ἀδέδο- 
ἐπειδὰν γνῶσιν ἀπιστούμενοι. ΖΕΝ. ταπί. Υ. Πιοά. 11, 71, οἴ 2, 5» 18. 

14. ΑΠΟΓΆΙῚ ΟΥδίοηθ5 σοί! )1.ο- ΖΕΌΝ, 

[10] 

[12] 



ΠΗ ΠΡ ΘΑΡΟΣ, {μ 

ε΄“ κι “ ω ΄ ἊΨ» Ξ ΑΝ δ 7. 

ἡμῖν ὃ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὃ σοι 
Ν Ἁ 7, , , ͵ἷ ΄- 

τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον, ὅτι Φαλίῖ- 
Ν ὰ “ δι 

νός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσων τοὺς Ελλη- 
Ἂ ὦ “ 7 ἕ 

νας τὰ ὅπλα παραδοῦναι συμβουλευομένοις συνεβούλευσεν 
ω ᾿ ΤΣ ΝΟ Ἄ -“ ΄, 

αὐτοῖς τάδε. οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῃ ᾿ἙΕἰλλάδι 
Ἅ Ἃ - «ε Χ Ἕ: “- ΄ 

ιδϑὰἃ ἂν συμβουλεύσῃης. ὁ δὲ ἸΚλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βου- [13] 
΄ ΄ ὟΝ, νι Ν᾿ Ν , ἢ 

λόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμ- 
΄ι Ἁ ἊΝ ᾿, “ Ὡ , -» σι 

βουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὄπλα, ὅπως εὐελπιδὲες μᾶλ- 
τῚ “Ὁ “- Ἁ «ς Ξ δ μ. 

λον εἰεν οἱ λληνες. Φαλίνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν 
΄ ᾽ “ ΟΣ 3 Ἂ, 3 δ “ Σ » 7 7 

το δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, ᾿Εγὼ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία 
. “κ ΄- “- “- 7 

τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω 
Ἄ, ͵ Ψ 

μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα: εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν 
ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώζεσθαι ὑμῖν ὅ ΝΞ ὐριρλλευ ὐράσμώνων 

Δοδυνατὸν. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα [14] 
᾿ Ν Χ ψ ἣν ᾽ς δ Δ ΄ ῳ ε Γ΄. 

μὲν δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε ὅτι ἡμεῖς 

παραδοῦναι Α.--- Ὁ. Η.Τ, (ὐεῦ. προδοῦναι. 
βουλευόμενος Α.Β.(Ὁ. συμβασιλευομένοις Μ. οὔ ἴοτί. Ὁ 

ξυνεβούλευσεν Δ. Β.Ο. 
τι ὑπείγετο Α. ταῦθ᾽ ὑ ὑπῆγε ϑυϊάδθ ν. ὑπῆγεν, ὁ δὲ-- ὅπλα αὖ. 

τὸν βασιλέα πρεσβεύειν ϑδιιϊα 88. 
παραδοῦναι Α.--Ἰῦ, δυιαᾶαβ. (ὑθί. παραδιδόναι. 

(ει. συμβουλευόμενος. 
ἂν 1. (ὐε(. ὃ ἄν. 
ἴεγθῃηβ. καὐτὸν Β. 
συμβουλεύσασθαι ἘΪ. 
ἕλληνες Α.Β.Ο. Οεί. οἱ ἕλληνες εἶεν. 
ἡμῖν Β. 

Οεί. μηδεμιᾶς. ἄκοντος ἑκόντος Ὁ. 
δὴ Β. ἀπάγγελε Α.Β.1.. 

17. ἀναλεγόμενον] πάντα λεγόμενον 
Μονυβ, υὖ βοεχυϊίαν οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη 
λέγεσθαι, εὐ Ρ]αῖο Ἰοψαῖϊσαν Οοην. Ρ. 
2οὃ Ἐ : ᾿Αθανασίαν καὶ μνήμην αὑτοῖς 
εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον πάντα ποριζόμε- 
νοι. ᾿Αεὶ λεγόμενον 800}5. ἀα ΑὩ[ΠΟΙ. 
ΡΔ]. τ} 5, ἢ- 272., Ναὺ [ΠΟ ΠΠΙ 
ἀνά. 

συμβουλ.} ΘΙΤΏ1115 Ἰοοι5 ΦΠδπι Υ. 
. δ,1: Καὶ ἐμοὶ μὲν συμβουλεύει 

τοῦτο, ἐγὼ δὲ τῷ συμβουλευομένῳ μοι, 
861]. συμβουλεύω. ἨἩΠΊΟΘΗ. 

18. ταῦτα ὑπήγετο] ϑ'΄]Ἃ885 ἴῃ νΘΓΌΟ 
ὑπῆγε μαρεῖ ταῦθ᾽ ὑπῆγε, Ἰηξογργδίδίιιβ 
ὑπετίθετο. Ἐεγοσοί. 9. 94: ταύτῃ δὲ 
ὑπάγοντες εἰρώτεον παρα δ΄ θπη) πο- 
ὕἴοπθ []18ο1. ΘΟῊΝ, δια (6 
δοίνο, πιθάϊο, οὖ ραββϑῖνο ν. ἴῃ 68. 
ΠΙΘΉΝ νο]. 8, Ρ- τὸρ Ὁ, Ὁ. [πἴὲὲ 
αἴιδ8 ἰϑτηθ ὨΠΠΠ1π|πὶῚ δϑῦ τη 66} οὐτὴ 
ΔΟΟΆΒ. ΥῸῚ σΟΠΒΕΓΙΟΙΙ “μα Ὁ πρα 

ὑποστρέψας) Επτὶρ. ΙΡἢ. Α. 2653: 

ὑμῖ 
τάδε Α.Β.Ο.Κ 

συμβουλευομένοις 1).Η. ξυμ- 
συμβασιλευόμενος Β. Ξ᾿ 

ἃἂν Δ. Β.Ὁ. ἃ ᾧ ἂν Κι. ὃ ᾧ 

ξυμβουλεῦσαι Α.Β.Ο. 
εἰεν οἱ 

ὧδε Ροϑβύ εἶπεν οἴη. Α.Β.Ο.Π. 10. 

παραδιδόναι] ιδό Β.. ἴῃ Γᾶ5.. τιῦ ῥΓ. [ογίαβ8θ ἔπθυῖ παραδοῦνα.ι εἰ 
δέ τοι Β.Ο.Β. εἰ δέ τι Α.Ε. (ὐθί. εἰ μέντοι. μηδεμία Μιυαυτγεοίιδ. μηδὲ μιᾶς Ὁ). 

ιν αααπηΐ Α.Β.Ο.ἘὉῚ 20. σὺ 
. (ὐρί. ταῦτα. 

Κάτ᾽ ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱεροῖς εἶπε σὴν 
θῦσαι κόρην ᾿Αρτέμιδι, καὶ πλοῦν ἔ ἐσε- 
σθαι Δαναΐδαις, ἡσθεὶς φρένας ὦ ἄσμενος 
θύσειν ὑπέστης παῖδα,---κᾷθ᾽ ὑποστρέ- 
ψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας γρα- 
φάς. Ατ]ΒΙΟΡΒ. Ἀν Ύ 2895: Ἔλακωνο- 
μάνουν ἅπαντες ἄνθρωποι τότε. νυνὶ δ᾽ 
ὑποστρέψαντες αὖ ὀρνιθομανοῦσι. 

10. τῶν μυρίων ἐλπίδων] ῬΠΔ]ΑΥ 5 
Ἐριϑί. 30. }. 1928 : Οὐδεμίαν ἐκ τῶν μυ- 
ρίων ἔχοντες ἐλπίδα σωθῆναι. Τιοᾶογ. 
ἔχο. δαί. Ρ. 58: Εἰ τῶν ἑκατὸν ἐλπί- 
δα μίαν εἶχεν ἐν τοῖς Ρωμαίοις. 

20. ἀπάγγελλε] ἸθΙοάοττιΒ Παιγαΐῦ 
ΟἸδαγοματη ἰάθη γὙοβροπάϊββα απο 
οἸπὶ Χενχὶ δα “ῬΒογΠΟρυ α8. [μθοηὶ- 
448, 41} αἸχοε, ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ 
διότι νομίζομεν, κἂν φίλοι γενώμεθα τῷ 
Ξέρξη, μετὰ τῶν ὅπλων ἐ ὄντες, ἀμείνους 
ἔσεσθαι σύμμαχοι: κἂν πολεμεῖν πρὸς 
αὐτὸν ἀναγκασθῶμεν, βέλτιον μετὰ τού- 
των ἀγωνιεῖσθαι. ΖΕΌΝ. 



8 ΕἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

’ Ἁ ,ὔ] ΄σ 5 Ὁ 

οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν 
37 Ψ ΄ " ἈΠ Ψ Ἂ 7 », ᾿ ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ 

7 ω ΕΝ ΄σ Ν ΩΣ 

δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ 
357 ’ Ἀ ΄. 3 ΄- ΝῚ Ἁ 

φιἄλλῳ παραδόντες. ὁ δὲ Φαλῖνος εἶπε, Ταῦτα μὲν δὴ [15] 
ΕῚ ΄- 5 ἈΝ Ν 7 ς “- Ω ΄- Ὁ Ψ 

ἀπαγγελοῦμεν: ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκελευσε βασι- 
ἈΝ Ψ ΄ εἶ ΄σ΄ σ΄ “.᾿. κὶ 

λεὺς ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι 
ἃ ἴω , ΕΣ 53 ͵ ΄ 

δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου πό- 
ι΄ Ν δ 

τερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ 
« ΄σ ΄“- 

22 ὑμῶν ἀπαγγελῶ. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, ᾿Απάγγελλε τοί- 
νυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἃ ἅπερ καὶ βα- 
σιλεῖ. Τί οὖν ταῦτά ἐστιν ; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο [τ6] 

,» ΕΝ Ν ΄- εἶ Ν 

Κλέαρχος, Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαὶ, ἀπιοῦσι δὲ καὶ 
“τ δκ , « Χ ΄, 5 7 Ν Ἃ , 

“5 προιοῦσι πόλεμος. ὁ δὲ πάλιν ἠρώτησε, Σπονδὰς ἢ πο- 
λε » χ γε. Κλ ͵ὕ δὲ »" ' Ὰ : , - 

μον ἀπαγγελῶ : ἔαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο, - 
,7ὔ - Ὁ “:,..- ͵ 

Σπονδαὶ μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. 
ἠ Ἁ 7 

ὃ τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε. 

ΚΕΦ. 8. 

Φαλῖνος μὲν δὴ ᾧχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. οἱ δὲ παρὰ 
᾿Αριαίου ἣ ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος" 1 Μένων δὲ αὐτοῦ 
ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίῳ: οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη 
᾿Αριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς οὐκ ἂν ἀνα- 
σχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέ- 
ναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς πρῷ 
ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ 
ποιεῖν: ἐὰν μὲν ἤκωμεν, ὥσπερ λέγετε" εἰ δὲ μὴ, πράτ- 

εἰ Β. Ἰπίθυ νἘγβαβ Θδά θη, ΤΩΘ 1. Ῥοβί βασιλεῖ 3 νε] 4 1πἰ{. Ἔγαβὶξ Ο. ᾿ 
πλείονος ἄξιον εἶναι Α. ἂν οπι. Οὐ. ρι΄., δα! αϊξ τη. 566. ναὶ ἰογίϊᾶ. παραδιδόντες 
Ο. ργ., αἱ νἸάἀείατ, 481 ὄν ἴῃ Γᾶ8. 21. τάδε] τὰ Β. εἰπεῖν ἐκέλευσε Ἀ. 
ΒΟ, Ὀει. ἐκέλευσεν εἰπεῖν. μένουσι μὲν) μένουσιν Ἀ. ὑμῖν οἵη. Β.Ζ. 
προσιοῦσι ἔοτί. Ο.. φῬγσ., 40] οἵ ἴῃ ΓΑΒΙΓΆ 3 1μεἰ., δ .5. 22:35: πολέμου πολε- 
μίου Ἐ. πολεμοῦντος ῬΓῸ πολέμου ὄντος Ο. ΡΓ. ἀπαγγέλλω Ὁ. 22, 
ἀπάγγελε Δ. τούτου Α.Β.(.Ε. Οει. τούτων. ταὐτὰ ΡΙῸ ταῦτα Ὠϊς εἴ 23. 
ϑίερῃ. ἅπερ καὶ Α.Β.(.Ε. Οεί. ἅπερ. ἔφη οτη. ἃ. ἀπεκρίθη ὁ κλέαρ- 
χος Α.Β.6 Ε. προσιοῦσι Ὁ. ΡΥ. Ὠϊς εὖ 23. 23. μὲν αἥαιϊὶ Ο.. τη. βες. 
ἢ] καὶ Ὁ. ργ. ποιήσοι. Ι,. τὰ. Βθοιπάα. διεσήμηνε Ἀ.Ο. διεσήμαινε Β. 
(ει. διεσήμανε. 1. ᾧετο Κ.ψ1,. ἔμενε .Β.0.}. Οεῖ. ἔμεινε. οὗτοι 
Ο. πι. βες. ὅτω ρσ. ἀριαῖος] ἂν ὁ ἀπία δος ἀεἸοί Ο. βούλεσθαι Ἐ... ἤδη] 
ἤ δααιὶ δηΐα δὴ Ὁ. ἴῃ. ὈΓ. γΕῈ] βξες. αὐτὸς] τὸς ἴῃ Γάβιγα 4 ||. (... ον) 
ΓΛΌΤῚ πρωί. 2. ἐὰν Α.Β.Ο.Ε. Οει. ἄν. 

22. ἀπεκρίθη, αυοα ἢϊς ργε θηΐ τη6- Ρ]αῦ. 2, Ρ. 140, Α: ἤλλλο μὲν οὐδὲν “ 
ἸἸΟΓΕῈ5 εὖ ροϑί ὙϑοθητΊΟΥῈ8. βουρίοτεβ ἀποκριθῆναι τὸν προφήτην᾽ Ἡυβαθδτη ' 
ἐδαπδπίδηξ σγατησηδίϊοὶ, δ ἰῃ ΑἸοῖθ. δρᾶ Χοπορπομίοθηῃ δι δαμδ]θβ. ΞΩ͂ 
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« “ Ὑ Βὲ “ἡ 5, ΄ 77 “ ᾿ν 

τετε ὁποῖον ἂν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. ὃ τι δε 
᾿ Ν 7 5 εἰ ΄- 3 7] 7 

4 ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε. μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δυνον- 
7 Ά Ν Χ 37) 

τος συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε 
’ὔ, μ ᾿ Ὧν 94, ὼς τς 7 » 

τοιάδε. ᾿Ἐξμοὶ, ὦ ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ 
Εν Ν “4 ΄ 7 ᾿ 

ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο: ὡς γὰρ 
» ᾿ ΄“-“ ἤ » 7] « “- Ν Ἁ «ς 7 

ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ - 
΄ ὥ ὰ Ἃ , 

γρῆης ποταμὸς ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ 
7 ΄΄ ᾿ σ΄ Ν « ΄ο » 57 » ᾿ Ν 

πλοίων διαβῆναι πλοία δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ 
ἴω ,ὔ Ὁ, Χ Ν 7 32) 57 

αὐτοῦ γε μένειν οἷον τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἐστιν ἔχειν" 
ἫΝ ς εἰ Ν Ἅ ΄ ͵ » δ γε Ἂν: δ. 
ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς ἵζυρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ 
ΕῚ ζυ “- Χχ - 7 “ τῇ Ὑ, 

4ἦν. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν᾽ ἀπιόντας δειπνεῖν ὃ τι τίς ἔχει" 
Ν Χ Ἃ “ Ἄ “ 7 

ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευά- 
» ΧΝ ᾿ Ν ’ὔ 3 77 ἘῸΝ ᾿, ε Ἃ 

ζσθε" ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύ- 
για᾿ ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑπο- 

5 ζγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτα [5] 

[2] 

οἴεσθε Β.Ο.Η. δοκεῖ Ἐ,. 
ταῦτα Α.Ο.Ε. (οί. μετὰ δὲ ταῦτα. 

πὖ νἹαοίαν, 
ἀεἸοί ὡς. ἐγίνετο 015 Β.Ο᾽ βϑπηεὶ Α. 
πόρος Β.Ο. διαβῆναι] περάσαι Ζ. 
Β.Ο.Β. καλὰ ἣν ἡμῖν τὰ ἱερά Α. 
μηινῃ 10. συσκευάζεσθαι ἴΙ. 
πρό. δὲ οἵη. Η. 

3: ἰέναι ἐ ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ 
ἱερὰ---ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους, 
πάνυ καλὰ---ἦν)] Ηετοά. 6, 76 : Οὐ γὰρ 
ἐκαλλίρεε διαβαίνειν μιν. Οοπῇ, Ιηΐτα 
δ. 6. 56. ΒΟῊΝ. Εἰ ἡ, 2, 17. ογ- 
ΤῸΡ. 2, 4. .5:: Ῥίγνεται τῷ Κύρῳ τὰ 
ἱερὰ ἐπὶ τὸν ᾿Αρμένιον ἰέναι καλά. Ηε- 
ΤΟΘΟΙ 9, 58: Οὐκ ἐκαλλίρεε ὥστε μά- 
χεσθαι, δα αϊὶ ϑομεοῖου. δὰ ἅτορου. Ρ. 
459. 

ὁ Τίγρης) ““Αεοοταϊηρ' ἴο {π6 ῥτθ- 
Βθηῦ ρσβορτδρῆυ, ἰῇ ΔρΡρθᾶγβ {παῤ [ἢ6 
ῬΥοροϑὺ Ἴρτιβ, σου] ποῦ αν Ὀθθῃ 
τηΐοηαδα ; θαΐ ἀουθΉ1655, ΠῈΥΘ ννὰβ ἃ 
ΤΟΙ ἴῃ {Π6 “ΘΒ : πα 1ζ 15 ΡΓῸ- 
4016 {Ππᾶὶῷ {πΠ6 Πίασοῖ οὐ 1,65567 “1- 
ΒΥ ννὰβ ὑπαῦ τῖνου.᾿" ἈΘΠΠ6]]. Π|{π|8-- 
ἐγαΐίοηβ Ὁ. 330, 4πὶ Πςο]]αΐο 1. Ρ]ῚΠῚ 6, 
27. ἀα ἀποῦυ5 ΤΊρτΙα1]5. ὈγΘΟὮ]15, τη]- 
ΠΟΙΈΠῚ ᾿ΠΠπτ {πΠΔῈ τηι]ῖο ΠΊΔ]ΟΓΘΠῚ 
αάδηη ὨΟα]6 1556 με ῆων 

4. σημήνῃ]! Υ. δὰ 1, 2, τ7.---ὡς] 
ἰδηηπαιη, δοάθπη τπηοᾶο απὸ α1685- 
σΘΏΕΪ ὑΘΙΠΡῈ5 ΒΙρτ βοδίιγ. ΖΕΌΝ. 

τῷ τρίτῳ] ΤΠ(6]Π|σε σημείῳ. Ῥ]Γη1]}- 

ποιήσει Τ.ἸΚ. ποιήσοι Τ,. ΘΟΥΤΘΟΙΙ. 
καλέσας Β᾿ 

τηγοὺς Α. λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς Ὁ. οπι. καὶ λοχαγοὺς Β. 
θυομένῳ ἰέναι ῳ ἰέναι Ἰῃ 188. 7 6] 8 ||. (... φὰϊ ροεὺ βασιλέα 

ὑμῖν Ο. ργ., ΕἸ. 
ἕπεσθαι (Ὁ. ντ.; Εὶ 

3. μετὰ 
τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρα- 

ὦνδρες Β. ΡΓ., 

ὑμῶν Α.Ο. 
αὐτοῦ τε Α.Β.(Ὁ. 

ἐστιν ναυσι- 
ΕΥ̓ δααπηΐ Α. 

4. ἔχοι Α.Β.Ο. ση- 
πρὸς Α.Β.Ο.Ε (ει. 

(ΘΓ ῬΟΙΥΌΙαΒ 6, 40, 2: Ὅταν τὸ πρῶτον 
σημήνῃ, καταλύουσι τὰς σκηνὰς καὶ 
συντιθέασι τὰ φορτία πάντες, ὅταν δὲ 
τὸ δεύτερον, ἀνατιθέασι τὰ σκευοφόρα 
τοῖς ὑποζυγίοις" ἐπὰν δὲ τὸ τρίτον ση- 
μήνῃ; προάγειν δεῖ τοὺς πρώτους καὶ 
κινεῖν τὴν ὅλην παρεμβολήν. ΗΠ ΤΟΗ. 

πρὸς τοῦ ποταμοῦ) Ἰογϑδιι5. ὅ16 4,23, 
26: Τοὺς λοχαγοὺς πρὸς τῶν Καρδού- 
χων ἰέναι, οὐραγοὺς δὲ καταστήσασθαι 
πρὸς τοῦ ποταμοῦ. ὃ 

τὰ δὲ ὅπλα] ἴδ. ὁπλίτας (αι Ὧ.12., 
46: Πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων" 
4, 71} 4.26: Εἴσω τῶν ὅπλων). ὅ:1ἜῚ 1, 
7. 1ο, ἀσπὶς 1. ᾳ. ἀσπιδηφόροι. ΖΕΌΝ. 
(ὐείογαπη 84 πδῆς ρδυίθπη ΠΑΥΓΔΙΙΟΠΪΒ 
ΧΟΠοΟΡοηΐθοϑο γρίθυθηπ σΘΏ560 1ο0- 
οαπὶ ῬΟΙΥΘΘΏΙ 2, 2. 2. ΟΧ 8110 [δηηθῃ 
δαοίοῦα απούμτῃ : Κλέαρχος Κύρου πε- 
σόντος ἀναχωρῶν. μετὰ τῶν Ἑλλήνων 
ἐστρατοπέδευσεν ἐν κώμῃ τροφὴν ἄφθο- 
νον ἐχούσῃ. Τισσαφέρνης πρέσβεις 
πέμψας ἠξίου μένειν αὐτόθι τοὺς “Ἐλ- 
ληνας παραδόντας αὐτῷ τὰ ὅπλα. Κλέ- 
αρχος ὑπεκρίνατο προσίεσθαι τοὺς λό- 
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ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν 
οὕτω. καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο, οὐχ 
ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα ἔδει τὸν 

ὁ ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. ἀριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ 

ἣν ἦλθον ἐν Ἐφέσου τῆς Ἰωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ 

τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα καὶ 
πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ μύ- 
ριοι' ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στά- 

7 διοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι. ἐντεῦθεν ἐπεὶ σκότος ἐγέ- [4] ᾿ 
νετὸ Μιλτοκύθης μὲν ὁ Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς 
μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τεττάρακοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς 

ὃ τριακοσίους ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ τοῖς 
ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ 

5: λοχαγοὶ Α.Β.0.}. Οεἰ.οἱ λοχαγοί. Ῥοϑβί ἐποίουν Ἰηϊετραηρὶ ἃ. οἵ οἵ Ὁ, Ξ 
ὁ μὲν---ἄρχοντα ϑδιυϊαδδ ν. ἑλόμεναι. ἑλόμενοι δ᾽ ἀλλ᾽ Ἐ.1.Κ. ἑλόμενοι μὲν, ἀλλ᾽ Ὁ. 
ἔδει Ἐὶ. δυυϊάαβ. δὴ 1). (ὑεύ. δεῖ. 6. δὲ ΟΠ. Ο. ρυ., δα αἱ πη. βεθῦπαα. πα- 
ρασάγγαι οΤη. Μ. ΠΣ ΓΉΤΗ. ΒΘα ΙΘΠΠ π. καὶ τριάκοντα ἢ.Ε.Η.Κ.1,Ζ. ἴῃ ΤΩΔΥΡῚΠΘ 
ΒΌΡΡΙοΣ π. ε καὶ λ 1. 
ἡ. δὴ Ροβί ἐντεῦθεν οἵη. Α.Β.Ο. 
μεθ᾽ οτα. ᾿ὰ. 

γους, ὅπως Τισσαφέρνης ἐλπίδι σπον- 
δῶν εἰς τὰς κώμας διαπέμψειε τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἹΤερσῶν. ὁ μὲν δὴ νο- 
μίσας εἶξαι τὸν Κλέαρχον, διέλυσε τὴν 
δύναμιν᾽ ὁ δὲ νύκτωρ τοὺς Ἕλληνας 
ἐξαγαγὼν τῇ πορείᾳ προέλαβεν ἡ ἡμέραν 
ὅλην καὶ νύκτα, τοῦ Τισσαφέρνου βρα- 
δέως τοὺς διαλυθέντας συναγαγόντος. 
5ΟΗΝ, 

6. μέχρι τῆς μάχης] ἴθδαιε δᾶ 1ο- 
οὕτη Ραρηεο, ὐαπαχα ψουδίμπι), (οβῖθ 
ΡΙαΐάτοπο. δῖ. Ἰξορατη οϑὺ ἀπὸ τῆς 
μάχης, ἃ ἴοςο ῬΆΡΊΙΟ. 5ΟΗΝ. 

παρασάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα) 5- 

ῬΘΙΙΟΥῚ ῦτο γϑσθηβοῦ ἰδηΐΠ}) ΠιΠη6- 
ΤΙ ΟΔΒΓΟΓῚ οὐ ῬΡΑΒΔΠΡΆΓΙΤΙ ἃ 
ΘΑΥαΙθ5. ἀβαὰθ δα Ἰοσατῃ, ἴῃ 80 
Ραρπαίτιπη οβϑί: δίψιιθ 1ἴΐα θβιο τ ηΐτ} 
᾿αϑίσα 84 εἴ ρδγδϑδηῆρθοὸ 517, ἢ. 6. 
Βίδαϊα 5510. ἰρἹταν οαβίγα 9, α1188 
ΓΕ] Ια Βαπί, ΟΠ ΡΑΓΔΒΔΗΘῚ5 18, {π- 
Ῥαδηάα βαπύ 1ΠΠΠῸῚ] Ὁ ρμεβὸ δα 
ΘΆΓΘΒ: Ηἶδὶ σαβίτα Δ] απο οἵ ρᾶτᾶ- 
ΒΔ ηρ86 Ἰαύθηΐ ἴῃ ἀθβου ΡΊΟΠ6 {1 Π 6115 ἃ 
ϑαναϊθυβ, ΖΕΌΝ. (οπῇ. Κοςῖ. Ρ. 
Υχδ, Ὅτοι. ἜΠΘΌΤΑΝΙ Ὁ. ῬΕ 75, 2 ὯᾺ}ΕΣ 
δααϊῖ: ““Βυΐ (Π6 αἸδίδησο ἔγοτη γα 5 
ἴο ΡΠ οβιιβ, 85 σγ Κπονν ἔγοτη Ποσο- 
ἀοίιιβ (5, 54), νὰ8 ὕῆγβε ἀδυβ᾽ Ἰου- 
ΠΕΥ͂ ; 8πα {Πυθίου {ΠῸ αἸΒου ΡΆ ΠΟΥ 15 
ΥΘΔΠ]Υ ΟἾΥῪ ἴο [Π6 διποιηΐ οὗ 51Χ, ποΐ 

τριακόσιοι Ἀ.Β.0.}). ἴῃ τηᾶτρ., Ἐ.Β. Οεΐ. τρισχίλιοι. 
μιλατοκύθης Α.Β.0.Ε. 

τετταράκοντα Ἀ.Β.(. (ὑεῖ. τεσσαράκοντα. 
Θρᾷξ) ΤΔῸΣ] Θρᾷξ. 

οὗ π1η6.᾽ ΔαΙΟΓ ΤΩ ΟὝΤΩ ΡΥ ΒΘΠΡῚΒ 
ΠΟΙΏΡΑΓΔΙΙΟΠΘΠΊ, ΠΟ οὗ Ρ, 5» 4: 7. 8 
26, ᾿ηϑιςπίατη, ΤαβΡοχῖββα ν᾽ ΒΕΓ 
Αρδίμιϊαβ Ηϊβῦ. 2, 21, Ρ. 52 Β: Ἔστι 
γὰρ ὁ παρασάγγης, ὡς μὲν Ἡροδότῳ 
δοκεῖ καὶ Ξενοφῶντι, τριάκοντα στάδια. ϊ 
ΝΙΒΙ]ΟΤΠαΒ ΟἸΉΠ685 1110 οοιηραΐα- 
ΠἸΟΠ68 ΔαιΠΟἀπὶ βαηῦ βαβρθοίθ. Ηΐς 
αυϊάεπι Ροβιαπι οἴξβὶ δρποβοῖξ ἀθουρ. 
ΚΥΠ6. Ρ. 255 (ὐὉ, δ 1, 7, 15 οἰξαίαβ, 
ΤΌΓΒΙΒ δὲ ρΡοβέ ἀριθμὸς ΟΥ̓ ΙΒΒΊΙη ἃ μὰ 
ΡΓ.. Πποα 5 ΠΟΥ Ἰπίευρομξ Α. 7, 8 
26, βάθη 678. ΠΟ διροῖ. 

ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι) ΡΙαΐ. Ατ- 
ἴαχ. ο. 8: Ὁ τόπος, ἐν ᾧ παρετάξαντο, 
Κούναξα καλεῖται καὶ Βαβυλῶνος ἀπέ- 
χει σταδίους πεντακοσίους. Οὐ] Ἰοοὶ 
αὯ6 βιῖα αἰβραΐαηβ Αἰηβνοσίῃ. Μειιβοὶ 
ΟἸα55. νο]. 1, Ρ. 185: “Οὐὔυπᾶχα--- 
νου] {Πτι5 ἈΡΡθαν ἴο 6 γϑρυθβαηίθα 
Ὀγ τῃ6 πηοάθτῃ [πηβουαῦ, οὐ Μίπββεῖ- 
Ῥαἢ, ἃ 85Π18}} Αὐδ ἴον οἡ {πὸ Επι- 
ΡὨγαΐεβ." Οοπῇ. 1ἰᾶ. Τγαυοῖς ἴπ ἐδ 
Τταοΐ Ρ. 244, ΙΚοςἢ. Ρ. 49, Οατοῦ. ΗΠδ6. 
νο: 99 Ρ. 56 5. 

ἡ. Μιλτοκύθης Ποιποβίμθηεβ Ρ. 655. 
ό5 8, 676 εἰ 1207 τηρτηοταΐ ΤΉΓδΟΪδΟ 
τὐναϊοέν Μιλτοκύθην, ααἱὶ ἃ Οοἴγο ἀ6- 
ἔδοιϊς εὖ 840 Αὐμθηϊθηβιθιιβ ἀδβεσίαξ 
ἔα. 5ΟΗΝ. 

8. κατὰ τὰ παρηγγελμένα] 5. 4. 

τύραννε ἡμὸμθηθα ἩΦΘΡΘΡΕΜΕ υν, νους, ὐστετιφῖν--- “ποσπΠιοςς 
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ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρ᾽ ᾿Αριαῖον καὶ 
τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας" καὶ ἐν τάξει 
θέμενοι τὰ ὅπλα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν 

7 3 ΄- ΕΝ τὴ 

Ἑλλήνων παρ᾽ ᾿Αριαῖον: καὶ ὦμοσαν οἵ τε “Ἑβξλληνες καὶ 
-“ ἴω Ν᾿ 3 “ ε 7ὔ 7 

ὁ ̓ Αριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν 
5 , ᾿ς “ γ, ᾿ ε Ν Ὄ Ψ' 

ἀλλήλους συμμαχοὶ τε ἐσεσθαι" οἱ δὲ βάρβαροι προσὼ- 
ε ζ΄ 5Ὰ. 7 “- 357 

᾿ομοσαν καὶ ἡγήσεσθαι ἀδόλως. ταῦτα δ᾽ ὠμοσαν, σφά- 
“ 7 Ξ εν 

ξαντες ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, 
οἱ μὲν “Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. 

τοἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὃ Κλέαρχος, ᾿ ́Αγε δὴ, ὦ 
᾿Αριαῖε, ἐπείπερ ὃ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ 

ἰς Υ, “ ΄ ἅΑ͂ 3, ἰν 

τίνα γνώμην ἐχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ 
57 ἊἋ 5) Ν 3 7 ΄- .εονΝ 7 

ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὃδον κρείττω. 
ε ΟῚ ΕῚ ἃ 57 3 ͵ σι ἊὉΝῬΟ ε Ἂς 

ιτὸ δ᾽ εἶπεν, Ἦν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπο 
“ Ζ τς ΄. δ᾽ δι Ἁ σ΄ 

λιμοῦ ἀπολοίμεθα: ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπι- 

8. τὸν οἵη. Ὁ. σταθμὸν ἀ ἀριαίου ἃ. ξυνῆλθον ΒΟ. λοχαγοὶ Α.Β.Ὁ. Ομι. 
οἱ ̓ λοχαγοί. ὁ ἀριαῖος Β.Ο.Ε. Οεῦ. ἀριαῖος. τῶν σὺν αὐτοῖς οἱ κρ. Α.Β.Ο. 
τῶν σὺν αὐτῷ κρ.: οἱ οτηῖδϑδο, Κα. Ηξο ἀβαπθ δα ἀδόλως αϑετί δυ]Ἃα8 ν. συν- 
θήκη. ἔσεσθαι εσθαι Ἰἴὰ ΤΆΒ. 2 γ61 4 1. Ο. προσώρμησαν Η. προώρ- 
μησαν,. προώμοσαν .Ε. 1. ὥμοσαν -: 9. ὥμοσαν] ομόσ. Ὁ. ργ.;, Αἰίθυατη τη. 
566, ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον Ἀ.Ἐ)., ἴῃ 480 οἱ δὲ βάρβαροι δ ξίφος 80 8118, 
τηδητι βουρία, (ὐ., 4ὰ] καὶ λύκον Δα αἷῦ τὴ. ρΓ. Ε'.----Ἰ,.Ζ, δυ]ααβ. κάπρον καὶ ταῦ- 
ρον καὶ λύκον. ᾿αιὸν καὶ ἀσπίδα Α. 
βάπτοντες οἱ μὲν ἕλληνες. 

δοκεῖς οἵη. Β. 

χει] ὑπὲρ Ἀ. 

πρῶτον σταθμὸν} [)ὴ8 αὕο 1, 10,1. 
Πιοάοτιϑ : Πρὸς τὸν σταθμὸν, ὅ ὅπου τὸ 
διασεσωσμένον στρατόπεδον ἦν ἀνακε- 
χωρηκός. ΒΟῊΝ. 

9. κάπρον---κριὸν) ΑὈ]ΔΠουΤΙα5 νου- 
Τβ δ 1ῈΡῚ τηϑηίοπθ οδηβιιβ ποραΐ 
Ἰη[61Π01 ρΟβ86 ὑπᾶ6 ἴδβγϑε ἰβίϑεο. ὅδε 
κάπρος αυϊάθδηη 51Π1Ρ0]10 16} ΥΘΥΤῈΒ οϑῦ, 
ΏΟΏ ἔρυ5: 564 ἸΌΡῚ πηθηΐ0 τη6 ρδΙ]- 
0εΥ οἴἴθπαι.. Ιοου5 1) οβίΠ618 Ῥ. 
ὅ41 ἃ Ζοιηϊο σομηραγαίαβ ἴῃ ἴω θγα 
ΒΟΙΘΠΏΙ τηθιηογδῦ ἰδ ηΐτΠ} κάπρον, κριὸν, 
ταῦρον. ΐθο 5υπΐ δμουϊέαιγίϊα Βο- 
τηδηδ, 46 ααϊθιιβ αἰβριιίανι δα (ὑδίο- 
πο ἦα Ἀ. Κ. 141, Νδισζοπθιῃ 2, 1, 
10, εὖ ἴῃ [πηα]ο6 δοτῖρί. Ἀ. Κ᾿, Ρ. 353. 
ΒΟΉΝ. Γαρυτὰ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΠΪα τηϊ- 
ταηΐαν Κοοἢ. Ρ᾿. 51, ατοῖ. Ηϊβύ. νοὶ]. 
9, Ρ. 73: οἴβὶ αυεθ 48 1Ρ] βαηριηθ ἴῃ 
ΒδΟΙΒ Ῥευβαγιτη δ ουιιηΐτι οχ Ρ]. 

τὸ ξίφος Β. 
καὶ ἡμῖν Α.Β.0.Ζ. (ρῦ. ἡμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ὑμῖν. 

11. παντελῶς Α.Β.Ο.ΕὉ. Οδύ. πάντες. 
αὖ νἹαοίαν. ἀπὸ λιμοῦ ἀπολούμεθα ἴ,. ὑπολάμεθα, οτη]5515 ὑπὸ λ., Κα. 

οἱ μὲν ἕλληνες βάπτοντες Α.Β.Ο. (εἰ. 
1ο. ὁ οἵ. 1.  ὕὑμῖν στόλος ἐστὶ 

γνώμην ἔχειν 1)..1.Κ 0. 
λιμοῦ] λοιμοῦ Ο. ργ.» 

φς ’, 

υπάρ- 

Μου. Ρ. δύο Εἰ, τηϊητιβ τα 116 ἔΔσΘΓΘ 
νι ἀθηςαγ νου. ἃ (Ὁ. ΡΓ. ΟἸΙΒΒΌ ΤΩ. 

βάπτοντες] ἄλβομ. ϑθρί. 43: Ταυ- 
ροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος καὶ 
θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου "Δ- 
ρη τ᾽ » ̓ Ενυὼ καὶ φιλαίματον Φόβον ὡρ- 
κωμότησαν. ΑὙ]βίορ. Πγβιβίυ, 187: 
Τίν᾽ ὅρκον ὁρκώσεις ποθ᾽ ἡμᾶς: --- Εἰς 
ἀσπίδ᾽, ὥσπερ, φασὶν, Αἰσχύλος ποτὲ, 
μηλοσφαγούσας: Ἠεγοσοίμβ. 4, ο: 
Ὅρκια ποιεῦνται ὧδε Σκύθαι --- ἐς κύ- 
λικα μεγάλην οἶνον ̓ἐγχέαντες αἷμα συμ- 
μίσγουσι τῶν τὰ ὅρκια ταμνομένων;,---- 
καὶ ἔπειτα ἀποβάψαντες ἐς τὴν κύλικα 
ἀκινάκεα καὶ ὀϊστοὺς καὶ σάγαριν καὶ 
ἀκόντιον. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, 
κατεύχονται πολλὰ, καὶ ἔπειτα ἀποπί- 

Ε] 3 «ς ᾿Ὶ νουσι αὐτοί τε οἱ τὸ ὅρκιον ποιεύμενοι 
καὶ τῶν ἑπομένων οἱ πλείστου ἄξιοι. 
ΖΕΌΝ,. Θπδπὶ ἸΙοουμῃ οχρυθδϑιῦ Με] 

ε 

) [5] 
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τηδείων. ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ 
δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν: ἔνθα 
δ᾽ εἴτι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι. κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ 
ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν. μὲν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων 

12 οὐκ ἀπορήσομεν. πορευτέον δ᾽ ἡ ημῖν τοὺς πρώτους σταθ- 

᾿ς 

μοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀπο- 
“- - “- ’ὔ “ὃ Ἁ « 

σπασθῶμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος" ἢν γὰρ ἅπαξ 
ῇ ΕΝ “- ε “- «.«.ὡΧχ 3 δ νιν ᾿ ΄ 

δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται 
ε ΄- “ » 

βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ολίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι 
Ε 7 Ἄν Χ 37) ῇ » ᾿ 

οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι: πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνή- 
7ὔ " 5, Ἁ ΄- 

σεται ταχέως πορεύεσθαι: ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων 
΄-“ Ψ 27 Χ ᾽7ὔ 2᾽ 5, 

σπανιεῖ. ταύτην, ἐφη, τὴν γνώμην ἔχω ἐγωγε. 
«τὸ ᾿Ὶ ΄ ε 7 5ῸᾺΧ 2) ῳ ἊδΟ 3 

Ην δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀπο- 
“ ΝΟ “- λ 7ὔ , ’ὔ’ 

δρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. 
Ἀ - 7 ΄σ 37 ἈΝ 

ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν 
σ΄ “4 «4 «“ ς 7 ΄ Ἃ ’ “ 

ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς 

[6] 

τι4 Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἔτι [7] 

ἰόντες] ἰ Δα (Οὐ. τη. ΡΥ. γε] 566. ἐνθά δ᾽ Α. διαπορευομένοις Β. Ὑ2. δὲ] 
ἕως Ὁ. ρῥγ., αὖ ν]ἀοΐαγ. μακροτάτους͵ μακροτάτου Ἀ. μακρὰν Ὁ... Ῥγ., 4] μακρ. 

τους 

ἴῃ ἢπΠ6 ψϑύβιιβ, {π|ΠΔΏ ἃ ὈΓ. τῇ. ο (τα 80 866. "ἢ 
Ο. ργ. δύο Α.Β.0.Ε. Οεί. δυοῖν. ἀπόσχωμεν ὁδὸν Η.],. ἀποσχῶμεν Ὁ. 
ῬΥ. οὐκέτι] οὐκ ἔστι 1.Κ.17,. ὁ βασιλεὺς Ζ. ταχέως σ.  ΕΚΚ.Ζ. 
πολὺν Δα πορεύεσθαι οτη. Α. Β. (εί. ταχύ. σπανιεῖ] σπάνις Ο. ΡΥ.» αἱ νὶ- 

πλεῖστοι ΟΟ. Ῥγτ. ἀποσπασῶμεν 

ἀεῦαν, 48] ἐεῖ ἴῃ τάβτισα. τὴν γνώμην Α. Β.0.}. Οεί. γνώμην. ἔγωγε δα- 
ἀππύ Α.Β.0.Ε. ἐγὼ Ὁ. 13. ἦν δὲ] ἡ δὲ Α. ἣν δὲ Ο. ῬΥ. ἡ] εἰ οι, 
41 τηοχ 11, η ἐ ἰὴ ταβαγδ 4 110. 16 σε. ἥλιον] ἰώνιον Ἴ'., γρ. τὸν ἥλιον 
ΠΊΔΥΡΟ. 

2, 1. οὐ [λιοῖδηὶ ΤΟΧαΙβΒ. ΠΙν ΘΟ βΊΓα 
ΓΒ] ΟΥ̓Δ ΠῚ ΒΟ]ΘΙΠ 8. τηοσθῖη (ἰθβοσῖ- 
δ δποΐου ἀσσοπαῦί. ΟΥΡΉ. 5319. 2320. 
5ΟΗΝ, 

ἔνθα δ᾽ εἴ τι ἦν] Δ εηϊξ δ: πᾶηᾶο 
ΤΉ ἴῃ τηθηΐοια ἔνθα δέ τι ἦν, Ὀ ὈΙσαη- 
416 νεῸ Βιρογοσαῦ δ] ]υ1α. 5ΟΗΝ, 
66. 51:Π111ἃ βαηΐ [4118 418]6 Πος 5. 3» 
4: Οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν 
πολεμίων καὶ χιόνος καὶ εἴ τις νόσῳ. 

ἐπινοοῦμεν ΠιοαοΙαβ: Γνόντες. δ᾽ 
ἐπὶ Παφλαγονίας ἀναζευγνύειν, οὗτοι 
μὲν ὥρμησαν ἐπὶ Παφλαγονίαν μετὰ τῆς 
δυνάμεως, κατὰ σχολὴν ὁδοιποροῦντες, 
ὡς ἂν ἅμα τὰς τροφὰς ποριζόμενοι. 
5ΟΗΝ. 

οὐκέτι μὴ δύνηται] Οοπῇ. δα 4, 8, 
12. ΞΟῊΝ, ὕὐοὶ ἀϊείαμη οὔδπη ἐ8 
ΡΓΦΘΒΘΠΪ!. 

Ε8. τύχη) ᾿ὰαπαρῖαβ Εγαρτη, ωθραΐ, 

΄ 

Ρ. 485 Βοῖββ.: Ὃ δὴ καὶ περιφανῶς 
ἔδοξε κάλλιστα στρατηγῆσαι κατὰ τὸν 
καιρὸν ἐκεῖνον ἡ τύχη. 

ἐν δεξιᾷ] ϑερίθη τ οηθτη ψ ΒΒ Ἰρὶ- 
{ὰν. 5ΟΉΝ, ΟὐἹεπίθπι γϑυβιβ 1η{6]- 
ἸΠρθηβ ατοῦ. Ηϊβέ. νοὶ]. 9, Ρ. 76 δααϊξ: 
“Τὸ μαῦθ ἴῃ βίη Οἢ 16 τἱρῃΐ Βαπᾶ 
ἄοεθβ ποῦ 80 πῃ ἢ τοίου οἰΓΠῸΓ ἴο {πὸ 
ῬΥΘΟΙβα ΡοΙϊηῦ ὑγΏΕΓΘ, ΟΥ ἴο [Π6 Ῥγθοῖβθ 
Ἰηβίδῃξ τνθπ, {Π6 5 ΤΊ565,---θαξ ἴο 
Ὧ15 αἸ ΓΔ] ρϑίῃ ΓΠγοαρἢ [Π6 ἤθᾶνθῃβ, 
πα το {πΠ6 σϑῆθγαὶ αἸγθοίίοι οὗ {πὸ 
ἀαγ᾽Β τᾶ Ὸ},᾽ οοπίοτίαθι Ηοτγοάοῦ. 
ἥ. 425 Ὡς. τὴν Λιβύην περιπλώοντες 
τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά. “Ῥτο- 
ὈΔΡ]Υ βοτηθννηδῦ ἴο {π6 θαβί οὗ πουίῃ.᾽ 
ἈδηΠΕ}1. Πἰιδίγαΐ. Ὁ. 88, ααατα Πδθ6 
ΔΡΈΓΘΗΓΟΣΓ Ρ8Ὲ110 δηΐθ φοαυϊποοί τη 
δασίΠ]Π8]6. 
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ἉᾺ ᾽ 2, ’ὔ “ ’ὔ ἴω 

δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε 
7 ἃ Ἔν 95 5 “- ,7ὕ 5) Ἁ 7 

Ἑλλήνων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τά- 
27, Γ᾿ ΄ τἂν ὦ ἢ 3 Ὁ, δ. 6 ᾿ , 

ξεις ἔθεον, καὶ ᾿Αριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευό- 
͵ ,ὔ ἈΝ ες ᾿ 

μενος διότι ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν 
τραὐτῷ. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧκον λέγοντες οἱ εμφθέν- δαύτῳ. ἯΡπῖε ὐπὴ τὸ ἧκον λέγοντες οἱ προπ' μῷ ἐν 

« ΄““ » 

τες σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. 
Χ 327) Ἂ,) ’ 7 » , 

καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο 
΄ Ν Ἂ Ζ , 

βασιλεὺς" καὶ “γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. 
τό Κλέαρχος δὲ ἐ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν" ἤδει γὰρ [8] 

καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη 
δὲ καὶ ὀψὲ ἦν᾽ οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ 

7] ΄ » ᾽ Ε] ᾽; 327) “ “ έἐ 7 

δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ηλίῳ δυο- 
,ὔ οἷ , Ν Υ͂ “4 

μένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς πρώτους ἔχων κατε- 
’ φΦ Ἂς ἴων - 

σκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρα- 
4 ἈΝ ᾿ Ν “- “ 4 ςε δ 3 

17 τεύματος καὶ αὑτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. οἱ μεν οὖν [9] 
πρῶτοι ὅμως τρύπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ ὕ ὕστεροι 
σκοταῖοι προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο; καὶ 
κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ 

Ἂς ,ὔ Υ ᾿ Ἅ , “ 

τοὺς πολεμίους ἀκούειν: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολε- 

14. εἰ μὴ α. τὰς οτη. -. ργ., Δα τη. ρυ. νβὶ 866. καὶ καταβὰς Ἀ. 
ἘΝ, ὡπλίζοντο ] ον ἴη τὰϑ. (Ὁ. εἰσιν σιν 1ῃ Υ88. γῆρϑνν, ᾿ιτοτασιστη (ὐ., απ] ὈΓ. 
ἴουΐ. εἶεν. νέμοιντο Α.Β.Ὁ.Ε. (ὑεῖ. νέμοιτο. γὰρ Δ.ΟΙΗ͂. ΤΟΊ, Οες. 
καὶ γὰρ καί. τό. ἢγεν] ἦσεν ἴ,.. ἦσαν Ἐ;. ΑἸα. “ἥδε ΒΩΗ͂ ἤδει δὲ 1. δὲ 
καὶ Ὁ. 8. ν. ΤΉΔΏΙ ΡΤ. γ6] 566. εὐθυμότερον «ΒΟ: ἨΓΡοογδίῖο οὗ 811} : 
Εὐθύωρον, τὸ κατ᾽ εὐθεῖαν, παρὰ Κὶ Ξενοφῶντι ἐ ἐν β΄ ̓ Αναβάσεως. τοὺς πρώτους 
ἔχων] τοὺς πρωταγοὺς (πρωτάγους Β. σ. ) ἄγων Α.Β. Ο. διήρχετο Ζ. ὑπὸ] 
ἀπό αὐτὰ οτη. Ε'.---ἰ,.Ζ. οὐτὴ τὰ 17. ὅμως Μ.Ν.0.Ζ. ὅμ., ΘΙΆΒΟ, 
αἴ νἱἀοίαν, ΘΟΙΠΡΘΏΘΠΙΟ 5011 08 ὡς, (ὖ. ΡΓ.; Ὁ] πὶ, 866. ΘΌτη ΟΘίθυ]8 ὁμοίῳ. 
ἐστρατοπεδεύσαντο Α.Β.Ο. ΕΣ. Οεοι. ἐστρατοπεδεύοντο. σκοτέοι Β.(ῦ. δυάδα ν. 
σκοτιαῖος, οἱ δὲ ὕστεροι σκοτιαῖοι προσιόντες ηὐλίζοντο, Ὁ] 8]. σκοταῖοι. προΐϊ- 
όντες Ε' -ῃ". Ζ. ἐγγυτάτω 1). 

ϊ 14. δείλην πρωίαν. Τηΐτα 5. τύ, ὀψὲ, γερατη Ἰὰ οδῦ ἴῃ Ἰοθο Ογτορ. 4; 1, 3» 
Ἶ αἀεἰπὰθ ἅμα τῷ ἡλίῳ π υ-- τὸν ἐμοῦ ἐγγύτατα ταξίαρχον" 564 10] 
ἢ ταῖοι. Υ. δὰ ἕῃ 8,8. ΗΥΤΟΗ͂. 8]. ἐγγυτάτω. Ἰΐδτα ὁ, 1, 42 οἱ 6, 5, 
. τύ. εἰς τὰς ἐγγ. κώμας κατεσκήνω- 28. Οὐηΐχα ἐν ταῖς εξολευ δὲ Ἴς 

σεν] Ἡ- ΟΥ. 4, 2, 23: Πάλιν κατε- εοϑὲ Ηιβϑί. ατσ. 5, 4, 66. αἱ ἐγγυτάτω 
ΡΡῚ σκήνησαν εἰς τὸ ἀρχαῖον στρατόπεδον. ἡδοναὶ (ὐοτητηθηΐ. 4, 5. το. ϑ'εα Πῖς 
4» ἘΒΌΝ, Ἰηΐτα ἢ, 7.}Ἅᾧὺ δθηϊν 5 τῶν πολεμίων ποπ ΡΘοπαθΐ 80 

Π: ἐγγύτατα] ΘΌΡΓΑ 5. τό εϑί εἰς 
τὰς ἐγγυτάτω κώμας. ΤΥ το: 4; 15. 
κρωβύλον ἐγγυτάτω τιαροειδῆ, Ὁ] 81] 
ἐγγύτατα, ἸΩΪΩῸΒ τϑοίθ, αὖ αἱ Ζου- 
Ὠ1ὰ5, ἐγγύτατα ἀρυᾶ Χοπορμοηΐθπι 
Βθηϊάντιτη ᾿ᾶθετθ δαϊαπούατη, ἐγγυ- 
τάτω οοηΐγα ΔΌΒοΪ 6 ΡΟηΪ, Ορ᾿ Πδΐτιβ. 

ἐγγύτατα, 564 ρογηεί δα οἱ μέν. [Θυοα 
1058 δῖος δῃημποῖαϊ Ζθαηϊαβ.}] δ᾽ δηδ 1ρ1- 
[ὉΤ δϑῦ ΠΟΥΏ1η15 ΟὈβουναῖο. ΤΠποΥαΙ- 
615 διοιζοτιταἴθτα ΠΟ 8460, Οα] 8 ἸΠθυ] 
ΒΙΓΆΙΠΓΟΙ ἰηΐου ἐγγύτατα εἰ ἐγγυτάτω 
νατϊαηί. ΒΟΉΝ. ΡΝ. Τῇ6β. ϑίβρῃ. 

σ᾽ 
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ι8 μίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο 
τῃ ὑστεραίᾳ ἐγένετο: οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἐτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη 
οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξε- 
πλάγη δὲ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύ- 

το ματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς, τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. προῖ- [10] 
οὐσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς Ἕλλησι φόβος 
ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν οἷον εἰκὸς φόβου ἐ ἐμ- 

λοπεσόντος γενέσθαι. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην ᾿Ηλεῖον, ὃ ὉΡν 
ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, 
τοῦτον ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κατακηρύξζξαντα ὅτι προα- 
γορεύουσιν. οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφώτα τὸν ὄνον εἰς τὰ 
ὅπλα μηνύσῃ; ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον ἀργυρίου. 

21 ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἐ ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς 
ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σώοι. ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγ- Ξ 
γειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς Ἕϊλ- 

ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ ΞῊΣ 

ληνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη. 

σκωμάτων Μ.Ο. σκωμμάτων Β. 
καὶ τοῦτο Α. οὐ γὰρ Α. 
2 Ὁ, 71εἰ: 10. μέντοι] γάρ τοι Η.],. Τ. 
Ὁ. τὰ. ργ.. υἱ νἹἀείαγ. γενέσθαι Α.Β.Ο. Οεί. γίγνεσθαι. 
δααι Ο.. τη. ΡΥ. ὅτι οἵη. ἴ).Ε:.---Ἰ,, 
ἀφέντα, φυοα οἴϊαπι Δ] ΚΘη. ἀβουιρβθγαΐ βῖπθ ΠΌΤ] ποία, ΘΗ ΠΟΙ θτα. 
ἀφιέντα. ὄνον] νόμον Ὁ. ΡΥ. 
ἀργυρίου 5. ν. Ὁ. τη. 566. 
χος δἀάυπί Α. ΒΟΟῈΙ,. 
εἶχ ἴῃ ταβ. (.. 

20. σιγὴν κατακηρύξαντα) ὅ1΄6ὁὸ Ρο]- 
Ἰὰχ 4; 91; 93. ἡσυχίαν, ἐκεχειρίαν, 
Ὠυβαιδη ΧΟΠΟρΡΏΟη, 564 5: ΠΊΡ]Π1Ο] 
γΕΓΡῸ ΟἸΠῚ δΟσα8., ΠΙΘΠΔαΙΠΟΘΌ͵η 
Βος 'ρΡ80 σὕτῃ νοοαῦυ]ο Ευτρ. δα. 
520: Σιγὴν ᾿Αχαιῶν παντὶ κηρῦξαι 
στρατῷ, αἴ Ἰά6πὴ ροββὶύ ἢϊς δοοι 1588 
γΙΔοΥῚ αποα 1η 5664. μηνύσῃ. 

τὸν ὄνον] Βεοοίο Τουριθ Ετηθπά. 
γΟ]. 1, Ρ. 420 δΔιηϊτηδαάνοσεῦ ργϑοίου Ρο- 
Ἰγεηυμ 3, 9; 4 80 Ηειηρα ΟΡβεοῖν. 
Ῥ. 125 Θσογγθοίπτιῃη εὐ πθατη "Πδοῖ1- 
ΟἿΠῚ 6. 27; ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ5 Ἰοοῦτη 5ρεο- 
[876 δἴδιη Αὐξοιη! ἀογατη 5, 12: Καὶ 
πρὸς τοὺς φόβους δὲ ἀγαθοὶ οἱ ὄνοι, διὰ 
τὴν περὶ αὐτοὺς ἱστορίαν καὶ τὸν ἐν 
συνηθείᾳ λόγον. (ὑδἴοΓαπι 8]1π| Ὠ}5 
ΟἸΘΑΓΟὮΙ σομητηθηΐιτη 86 ΤΘΥΤΟΤΈτη Ρᾶ- 
ὨΙΟαΠ ΒΘἀδηατη πηθπηογαΐ ΡΟΙ ΘΠ 
2, 2, 2ο. ΖΕΌΝ. Εχ Ῥοϊγεηὶ ἸοΌῸ 
ΔΡΡαγθί τϑοΐθ τη νυ]σδίτιη ἀφιέντα 

καὶ οτῃ. Τ᾽. ἐφόβῳ Ο.Ῥ»ε. δῆλος δὲ 
ἔπραττεν Α., χυὶ ἐοααοπίαῦ ν ΘΡΒεΪο., αἵ 2, 3, 3, 

καὶ οἴη. ἃ. τοῖς ἕλλησι 5: Ἦν 
20. τοῦτον Εἴ κατα 

τὸν] τ τὴ τᾶ. (ὐ., 4] ΡΓ. ἔογξ. αὐτόν. 
ΓΡΥῚ 

μηνύσῃ Β.. μηνύσει Α. Οεΐ. ̓ καταμηνύσῃ. 
21. ἐπεὶ δὴ δὲ 1. 

ἧπερ Β.Ο. ργ. ἥνπερ Ὁ. τα. 566. οὐτη (οί. 
ὁ φόβος οτη. Α. ὁ δηΐθ κλέαρ- 

εἶχον] 

ΟΟΥΤΈΧΙΒ86. ΒΟῊΝ, Θυοά ἴάπὶ Ζευ- 
Πἶπ5 οαβα Ροβαθγδῦ 1η δηποῦ. 

τὰ ὅπλα) Τ' δας. δ,69: Ἦσαν δ᾽ ̓Αθη- 
ναΐων πάντες ἀεὶ οἱ μὲν ἐπὶ τείχει, οἵ 
δ᾽ ἐν τάξει, --- ἐφ᾽ ὅπλοις" 8] 8080]. : 
“Ὅπλα νῦν, καὶ μετ᾽ ὀλίγον, ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις τισὶ παρὰ τούτῳ τῷ συγγραφεῖ 
χωρίοις, σημαίνει τὸν τόπον, ἐφ᾽ ᾧ οἱ 
στρατιῶται φυλακὰς ἔ ἔχουσιν ὡπλισμέ- 
νοι. δ᾽. ἰηἶᾶ 2. 4,15: Ἔν περιπάτῳ 
ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων" 3.1,3: Ἐπὶ τὰ 
ὅπλα οὐκ ἦλθον" 533: Εἰς τὸ πρόσθεν 
τῶν ὅπλων" 5, 7. 21: Ἔξωθεν τῶν 
ὅπλων. ΟΥτορ. . 2, Ὧ- δ τῶν Χαλ- 
δαίων ὅπλα ἔρημα, ἈὈῚ ῬαΙΒΑΙΆΙη τὴν 
ἄκραν, ὥσπερ ἔδει, φυλαττόντων 4}]1- 
σϑηίία πορ]ροηΐοθ ΟΠ] ἀϑθουπ, 480- 
ΤΠ ὅπλα ἔρημα ἀορτγοῃεπαογαῦ ΟΥὐτστιβ, 
[Δ 4 8Π| οοηΐγασῖα ροηϊζαν, Οοπηξ, Οδ- 
Βα. δὰ Ζξπραῃῃ Ἂς. 22. ΗΌΤΟΗ. 
δαηΐ οαξίγα. 
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ΚΕΦ. Γ. 

Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, 
τῷδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ 
ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι 

, “, Ν οὶ ε δι δ ν Ν 
ο. Κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς 

Χ [. ϑδ Ἧ ΕΝ 5 Ὗ ἣν ᾿ , 

τοὺς προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ. δὲ ἀπήγ- 
γελλον οἱ προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις 
ἐπισκοπῶν εἶπε τοῖς προφύλαξι. κελεύειν τοὺς κήρυκας 

8 περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στρά- 
τευμα ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνὴν, 
τῶν δὲ ἀόπλων μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγ- 
γέλους, καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων 

ὔ σι. ς ΄σι “ ἴω ΒΥ 

καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις 
σ᾿ Ἁ 3527 ΕῚ ἥ 3 Ἀ ἴω ΕῚ ΄ 

4 στρατηγοῖς ταὐτὰ ἐφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἣν πρὸς τοῖς ἀγγέ- 
7 ἢ σ“ 

λοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπον- 
, ’ὔ Ν “- σ“ “)᾽ “ Ξ Δ 

δῶν ἥκοιεν ἀνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τὰ τε παρὰ βασι- 
ἡ “Ὁ Α “- Ν ᾿ “- , 

λέως τοῖς Βλλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν “Ἑβλλή- 
- ε δ 7 » 4 Ἶ » 

νων βασιλεῖ. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, Απαγγελλετε τοίνυν αὐ- 
“ἊΨ  Α - - Μὕ Ἁ 2᾽ 3 

τῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ οὐκ ἐστιν οὐδ᾽ ὁ 
᾽ Ν “- 7, σσ ᾿ ΄. 

τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς Βλλησι μὴ πορίσας 
5, σ΄ ' ε 5 Ἂ 

δᾶριστον. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ 
8 5 τ Ὁ ν δ ΞῈ ὦ ΗΝ, δ, 5.15 Ἃ 
ἧκον ταχυ᾽ ᾧ καὶ δῆλον ἣν ὅτι ἐγγυς που βασιλεὺς ἢν ἢ 

1. ἐξεπλάγη βασιλεὺς Κα. τῇ ἐφόδῳ, τῷδε Δ.Ο. Ῥῃ. Οεῦ. οὐπα Ο.. πὶ. δηξαπᾶ 
οοΥγθοίο τῇ ἐφόδῳ τῇδε, Β. αυϊάθπη 810, τῇ ἐφόδῳ, τῇδε. Ζ;, οἱ δ᾽ ἐπῆλθον Κ. 
φύλακας 1. ἐπειδὴ Α. ἐπειδὴ δ᾽ νε] ἐπειδὴ δὲ Β.(0.}). Οδΐ. ἐπεὶ δ. ἀπήγ- 
γελλον ΒιΟ. ἀπήγγελον Α. Οδῖ. ἀπήγγειλαν. τυχὼν οἵη. Α. τυχὸν Β. ΡΓ. 
εἰπεῖν Ο. ΡΥ. φύλαξι Ο . ῬΓ., προ 86ᾳα. τη. ἰοτῦ. ἄχρι 1).Ἑ.--- ΠΣ, ΟΠΊΪ580 
οὐτη Ζ. ἄν. (ὑεί. ἄχρις. 3. ὥστε] τε 864. Ο.. τη. 866.» ΟΥη. ΡΥ. τῶν δὲ ἀό- 
πλων] ἐκ τῶν ὅπλων δὲ Α.Β.Ὁ.Β, ἐκέλευσε Β. αὐτοῦ Β.Ο.Η. ἔφρασεν] 
ἔφησαν Α. ἔφρασαν Ὁ. ργ. ταὐτὰ ΡΓῸ ταῦτα ΖευπίιβΒ. 4. ἐπεὶ δὲ ἢν πρὸς 
τοῖς ἀγγέλοις Α.Β.Ο ΒΕ. Οεΐ, ἐπεὶ δὲ πρὸς τ. ἀ. ἦσαν. ἀνηρώτα Ἀ.Β.Ὁ. Ε. 
(ει. ἠρώτα. ἄν- 
δρες] ες ἴῃ ταδβιιγὰ 3 γῈ] 4 11{|. (. 
αὐτῷ οτη. Εἰ. τολμήσας Α. 
Ροβύ λέγειν Ροῃὶ Α. (βΐ. τοῖς ἔλλησι λέγειν. 6. 

ἦν δααϊί Ο, ΡΥ. νΕ] 566. τῇ. βασιλεὺς ἣν προΐι. 
ἦν βασιλεύς. ἢ καὶ ἄλλος Α. 

3. φάλαγγα πυκνὴν] “οἷο5 αἰθηδα 
αυϊα 51} Ἰη.6}ΠΠ61 “Ῥοΐεδῦ. εχ Αὐτὶδηὶ 
Ῥαοί. Ρ. 32: Καὶ ἔστι πύκνωσις μὲν ῇ 
ἐκ τοῦ ἀραιοτέρου ἐς τὸ πυκνότερον 

συναγωγὴ κατὰ παραστάτην ΜῈ καὶ ἐπι- 

στάτην, ὅπερ ἐστὶ κατὰ μῆκός τε καὶ 
βάθος. ΖΕΌΝ. 

εὐειδεστάτους] Μυϊίιτη νοϑίθυββ {υ]- 

πρῶτα φοβῇ ἀνηρώτα τοροίαηί Α.Β.Ὁ, ροϑί τί βούλοιντο Ἐϊ. 
ἘΝ ἀπαγγέλετε Α. ἀπάγγελλε Ο. ῬΥ. ἀπ.--- 

λέγειν τοῖς ἕλλησι Β.Ο.. οὐ αὶ περὶ σπονδῶν 
ᾧ] ὃ Α.Β.Ό. τὰ. βεο. Π.Η. 
ε 

Δ.Β.Ὁ. ὁ βασιλεὺς ἣν ἘΣ. (Οὐεῖ. 

Ὀυ 1556 [ΟΓΠΊ86 οὔϊδτη ἴῃ Υ6 ΤΩ] ΔΥ1 8]1- 
ααού ΘΧΘΙΏΡΙ15 ἀοσοῦ Αὐπδ]ᾶὰπβ Αηϊ- 
τηδᾶν. Ρ. 174 58εαα. ΖΕΌΝ. 

5. λέγειν τοῖς Ἕλλησι] ὅϑο]6ΓΈ1581- 
ταῦτα ΟἸΘαυ ὮΙ ᾿ηνθηΐαπη σἸρηθτα 1η- 
ΘΘηΪΟ ραγίδπο δατηϊ γα ΙΓ Ἰθοίου. 
5ΟΗΝ. 

[2] 

[9] 

[4] 



.} »" Ν 
5 

τ τ 

φιΦ  γὲ ᾿ Δ τ 

86 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΕΙ 

“»"- 

δ ὧν 

2, Ὁ 5 ,' ΄“- ᾿ψ' 327 τ [2 

ἄλλος τις ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν" ἔλεγον δὲ ὅτε 
7 “ ᾿ ΄ “ « ’ 37 

εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες, 
ἃ 3 Ν »Ἀ Ν ΄ ΕΩ ΒΩ “ ᾿ Ν 

οἱ αὐτοὺς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ 
͵ Ἀ 5» ͵7ὔ ΄σ΄ ΄σ- ’,ὔ 

" ἐπιτήδεια. ὃ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο 
σ΄. σ᾿. ἊΟ ΄ ΕΥ ΕΥΣ ,ὔ 

ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐσοιντὸ σπονδαί. 
ς Ἢ ἀἐν ΕΥΣ 

οἱ δε, Απασιν, ἐῴασαν, μέ μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν 
8 διαγγελθῆ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς [5] 

ε ᾿ς 

ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι 
7, Ὗ ς , ᾽ ἊΝ ἀν τὰς δ ὰ ͵ Ὗ 

ταχὺ τε καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ 
- ᾿ 7 “ “-“ , “- 

ο λαβεῖν. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπε, Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα οὐ 
’ 7 » - 3 Ν 4 3,7 ν᾿ ον 5 ’ 

μέντοι ταχὺ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀκνή- 
ε Ψ, Χ ’ὔ Φι  ῶν . ἈΝ κα 

σωσιν οἱ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσα- 
53 7 37 ω «ε 7 7 

σθαι" οἶμαί γε μέντοι, ἐφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις 
Χ 5. ΣΝ ΄ ΄ » Ν Ν 9.7 Ν :- ἘΠ 

τὸν αὑτὸν φόβον παρέσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶναι», 
5 ΄ “ 7 Ν 5. ΟΝ, « “- πὶ ἈΝ 

ἀπηγγελλεν ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε πρὸς 
“ 

τοτἀπιτήδεια. καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπο- 
ρεύετο τὰς μεν σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ στράτευμα 
ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς ὠπισθοφυλάκει. καὶ ἐνετύγχα- 

’, Ν 3 “- “ , ε Χ ᾽ 

νον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν ὡς μὴ δύνασθαε 
,ὔ ΄“ » ΄- ,ὔὕ ΄“ 

διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν 

1 

ἐπ λξ νον 

Ἀ᾿ΑΡ Ρψο τ ἤν μι ϑωνον στο 

οὖν 

[6] 

ἔλεγον γὰρ ὅτι Α. ἑαυτοὺς Ὁ). ἐὰν αἱ σπονδαί Ε. ἔνθεν ὅθεν Ώ,. 
ἕξουσι] ἄξουσι Ὁ. ΡΓ. ἡ. σπένδοιντο τοῖς εἰσιοῦσι ἢ τοῖς Β΄, Ἐπ τοῖς εἰ ἀπΐθ 
ἰοῦσι ἀεἸεῖ Ο. ̓ 4] ζ 1 ΤαΒΈΓΑ 2 να] 5 Πἰ|, σπένδοιντο εἴΐατη Ὠ).Ζ. ἔσοιντο Ἀ. 
Β.Ὁ.Ε. Οεδῖ. ἔσονται. ἅπασιν Α.Β.Ο. Οεῖ. πᾶσιν. μέχρι Ἀ..Ε.1.Κ.οὲ ΘΓΆΒΟ 
σ Ο. 6Ὁεῖ. μέχρις. ἀγγελθῆ Ἐ.. 8, δὲ δααϊ (. τη. ΡΥ. ψΕ] 866. εἷ- 
πεν ΟΟ. ργ. εἶπε ). ὁ δα. Ο. πη. ΡΓ. ἐβούλετο 1... τὰς σπονδὰς ποιεῖ- 
σθαι ταχύ τε Α.Β.Ο. Οεῖ. ταχὺ τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι. τε ἐπὶ οτὴη. ὮὨ. 
9. κἀμοὶ Α.Β.Ο. Οεί. καὶ ἐμοί. διατρίβω 1. ἔστ᾽ Ο. ἀποδόξῃ) ἀἁ ἀπο- 
δείξω Α. ἀπήγγελεν Δ.Η. ἀπήγγελλον Ο. ρν. ἀπήγγειλεν 0.1. τάπιτ. 
Β.Ὁ. Οεί. τὰ ἐπιτ. 10. ποιησάμενος Ὁ. ρτ. ζ. καὶ αὐτὸς δὲ Ε. ὕδατος 
πλήρεσιν Α.Β.Ο. Οεῖ. πλήρεσιν ὕδατος. διαβάσεις Ὁ. 8. ν. τὰ. ΡὈΥ. γ6] 566. 

7: αὐτοῖς] ϑοῖϊ5. ΗΝ, 
ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν] {ὐϊέγο οἰΐγοφιιθ 

οοπιπιοαπίϊδιι5 ἴοΘ ἀ6 1715 ἔδοΙΘ ΠαῚ Οδιιδᾶ. 
ΖΕΌΝ. μας. 4»1τ18, 6: Σπονδὰς εἷ- 
ναι ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσι. ἩΌΤΟΗ. Χεη. 
Οὐοτηπηθηΐ. 2, 1.15 : Ἦ διότι αἱ πόλεις 
σοι κηρύττουσιν δρῶν καὶ προσι- 
ὄντι καὶ ἀπιόντι θαρρεῖς; ἈΑἸϊὰ 5Ιρπῖ- 
Ποδηομὶβ Ὑ Ἔπϊθ αὶ ΘΧΘΠΊΡΪἃ δἰςα 8 
αα ΤῊΘ5. ϑίβθρῃ. ν. Εἶμι, Ρ. 268 Α. 

8. μεταστησάμενος αὐτοὺς --- ἐβου- 
λεύετο]) Βετοάοί. 1, 89: Μεταστησά- 

το. καὶ αὐλῶσι] Κ͵αϊίε5 νετε Ηαΐ- 
ΟὨΪΒΟΠ5, αἴνδοβ, σαπαῖος Ζοαπῖαβ. 
Οὐπι τηοηΐπιτη ΘΟ] τῆν 6 τη ϑηΐο ΠΟῸΠ 
δη θοθββουῖῦ, να] τὴ ΠΟΙ δὉ μος ἰοοο 
86 η8 οβϑὲ. (Οὐπΐγα σᾶ Π8]65 ἃ 'ΤΊρτΙ 6 
αα ἘΠΡὨγαΐθη ἀπεοΐοβ διώρυχας νΟΘΑΙΘ 
βοϊθοῦ Χβθπορθομ, οχ ἴβαπθ αἀουϊναΐαβ 
τάφρους μεγάλας καὶ ἐλάττους, ἀθη1- 
46 ὀχετοὺς τηθηιοζαΐ Ἰπῖγα Ὡ, 4“ν ὍΝ. 
Θύάγα αὐλῶνες ἢ. 1. ὀχετοὶ νἹἀ θη 
αἰεὶ. ῬΡΙ]ϊηϊα8 6, 26 ἀε ΕἈῪ9ὺρἢγαΐα : Οα- 
75 ΠΙΠΗΪΓ ΠῚ 86 Ὸ28 1 ΑΙΥΘΟΒ [ΟΒΒΆΒ6 6 

μενος τοὺς ἄλλους εἴρετο Κροῖσον" εἷ 
8, τοι, Ππο. 1,70, οἵ 4118 σοπ ] ΠΏ τ18 
α ΤΉΘΒ. σίορη. Οοπί, 5. 21. 

1Π ΠΊΪ55886. ΟἸΓΟΌΤη͵θοΐο8. ΤΡ Θ. ΟΔΙΏΡΟΒ 
ἰορεζασίοβ 50115 ΣΟ γ] γ ΡΟ ΒΟ] δηΐ. 
Αὐτίαπ, ΑΠΔΡ, 7, 7» 6 8664. Β᾽τηρ] οἰ  Υ 
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φοινίκων οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες, τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 
11 καὶ ἐνταῦθα ἦν Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν [7] 
τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἐ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν" 
καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγμένων, βλα- 

κεύειν, ἐκλεγόμενας τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἂν, καὶ ἅμα 
αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς, τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" ὥστε πᾶ- 

12 σιν αἰσχύνην. εἰναι μὴ οὐ ,συσπουδάζειν. καὶ ἐτάχθησαν [8] 
πρὸς αὐτοῦ οἱ τριάκοντα ἔτη γεγονότες" ἐπεὶ δὲ Κλέαρχον 
ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 

τ5 πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ Κλέαρχος ἐσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ ἀεὶ 
οὕτω πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" οὐ γὰρ ἢν ὥρα 
“ μων ὁ 57 Ψ 7 Ν , 

οἷα τὸ πεδίον ἄρδειν. ἀλλ᾽ ἵνα ἤδὴ πολλὰ προφαίνοιτο 
“ Ψ Ν 5 Χ ᾿ , σ , 

τοῖς ὥλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἐνεκα βασιλέα 
« ὔ Ὁ ἢ; Ἂς 7, ἈΠ Ὁ 5 ὔ ΄ 

τά ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. πορευόμενοι [9] 
Ὁ. .3 ν 3 σ - Ἂ ων (ς 7 ᾽’ὔ 

δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβά- 

οἱ ἦσαν (Ὁ. ἴῃ τὰ8. 7 ΠἰϊίοΓ, τη. δηίύ. 
ἐπεστάτει. ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ ΒΌΡΘΓΒΟΥΙρΡίο δεξιᾷ Ρ, ἀριστερᾷ 5. ΜΔ. ΤῊ. ῬΓ. 
ψ6] β6ς. Ὁ. τεταγμένων αὐτῷ βλακεύειν Τ,. τοῦτον Ο.. Ῥ᾿. ἔπεσεν ἈΑ. 
Ο. ρσυ. ἔπαιεν Μ. ϑυϊᾶδθν. βλακεύεται, οἰἴδη5 εἴ τις---βακτηρίᾳ, οὖ ν. ἐπιτήδειος, 
ὁ δὲ βακτηρίαν ἔ ἔχων, εἴ τις αὐτῷ δοκοίη βλακεύειν,---ἄν. προελάμβανεν :. 
μὴ οὐ συσπουδάξειν Β.Ο.}.Η.-“-1,. Τ. Οεΐ. μὴ οὐ σπουδάζειν. 12. μὲν Ροϑί 
ἐτάχθησαν οτη. Λ.Β. σ ΒΕ. πρὸς αὐτοῦ ΘΟΒΠΘΙ ΘΠ8. ΤΑΡΥῚ πρὸς αὐτόν. καὶ 
δηΐθ κλέαρχον οἵη. Δ... 13. μὴ αἰεὶ (5:6 ΟΠ] 68) 5. ν. Π1. ΡΥ. Ο. ἵνα 
ἤδη πολλὰ προφαίνοϊτο ’ τοῖς ἕλλησι δεινὰ εἰς Α.Β.Ο.1Ὁ, ὕει. ἵνα πολλὰ τὰ ἄπορα 
φαίνοιτο τοῖς ἕλλησιν εἶναι εἰς. τούτων Α. βασιλέως Α.Κ, ἀφικέναι 
Α.Ο.Ε.1.Κ. ἀφηκέναι 1.. ἀφιέναι ΒΜ. 14. ὅθεν] ὃ ἴῃ τάβατα τη. δηΐῦ. (Ὁ. 
ἀπέδειξαν) ἀπέδοξαν Κὶ. 

11. ἐνταῦθα---βακτηρίαν ϑδυϊᾶδϑβ ν. 

ΟΔΠ8165, δἰνθοὺθ οὐ ἴοββδϑ σοϊήσηθηϊ ΖΕΌΝ. ὮὈυῖ. Δα ΤΏαο. 8,84. Χεη. Η. 
γΟΟΔθ.]0 διώρυχας 5ἰστιϊῆοαῖ. ΘΗΝ, 

ἐκπεπτωκότες) 1)6 δὺβουυΒ 8ὶς 
ΓΒΘΟΡΏΓ. ΕΠ ΨΙ. 3» 6. 4: Συμβαίνει δὲ 
οὐχ ἥκιστα ἐλάτῃ καὶ πεύκῃ προρρίζους 
ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἐκπίπτειν" οἱ 10. 9, 
3: ΠἘῚ 5.»4»7: Εἴποτε δένδρον ἐ ἐκπε- 
σὸν ὑπὸ χειμῶνος πάλιν ἀνέστη αὖ- 
τόματον. Ει 516 ̓ ἀνέμῳ ἢ γήρᾳ ΔΥΌΟΥΘΒ 
αἸσυηίαν ἐκπετεῖν ἴῃ 0115 Ηρθτϑο]. 
1, 72, 125, αὖ ἀἸοίαπι δα 65. Θ(θρΗ.; 
ἸθΙἀοιηαιθ 46 ν. ἐκκόπτειν, 515 ρῬοβίίο 
θἴϊατα Ἧ 4.10. 

Τοὺς δὲ καὶ] Η.6. ἄλλους δέ. ΟΥτορ. 
4. 5. 46: Ὁρᾶτε, ἵπποι ὅσοι ἡμῖν πά- 
ρεισιν, οἱ δὲ προσάγονται. ΔΕΤΙΝ, 
Οοηΐ, 5. 18. 

11, ἐπεστάτει ἦρχεν, ἡγεμόνευεν, Ἰῃ- 
ἴουρτ. ϑδυϊᾶαβ. 5ΟΗΝ, 

βακτηρίαν)͵]͵ Αρυὰ [,Δοραἀδοιηοηῖοβ 
Ῥδο]ο πὐοθαηύαν ἱπρυϊτηΐβ τηδρ]βίγα- 
8, Κ΄, Μρυτΐβ. Μ|Ί58ς661]. [Δοοη. 2. 17. 

στ. 6, 2, το; δαάπηΐ Ηαίςοῃ. οἱ ϑῥαγΖ. 
βλακεύειν Αὐτίδῃ. ΙΔ. 8.) 0,.12: 

᾿Αντὶ δὲ᾽ Ἀρίμμα σατράπην Συρίας ᾽Α- 
σκληπιόδωρον τὸν Εὐνίκου ἀπέδειξεν, 
ὅτι Αρίμμας βασιλεῦσαι ἐδόκει αὐτῷ ἐν 
τῇ παρασκευῇ. ὍΡΙ Ἰονὶ τηυίαϊοη6 
5ΟΙΡ6 βλακεῦσαι. 5ΟΗΝ. 

18. οὐ γὰρ ἢν ὥρα] ΝΑτη δεβία5 Ἰᾶτη 
ἰταηϑδαοία οὐδί, ἴῃ αὐ ΥἹΡΑΙῚ ΟΑΤΏΡΙ 
Β0]βθαηΐί. διά. 841, 7,15. ΖΕΌΝ. 
Αὐτίδῃ. ΑΠΔ0. 7,1» 9: Ὃ δὲ Εὐφρά- 
τῆς μετέωρός τε ῥεῖ καὶ ἰσοχείλης παν- 
ταχῆ τῆ. γῇ; καὶ διώρυχές τε πολλαὶ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ πεποίηνται, αἱ μὲν ἀέναοι, ἀφ᾽ 
ὧν ὑδρεύονται οἱ παρ᾽ ἑκάτερα φκισμέ- 
νοι" τὰς δὲ καὶ πρὸς καιρὸν ποιοῦνται, 
ὁπότε σφίσιν ὕδατος ἐνδεῶς ἔ ἔχοι, ἐς τὸ 
ἐπάρδειν τὴν “χώραν, (οὐ γὰρ ὕεται τὸ 
πολὺ ἡ γῆ αὕτη ἐξ οὐρανοῦ) εἰς. Ρ]1- 
πῖὰβ Ν. Η. 6, )ό. ϑίχαθ. 11, Ρ. 502. 
ΗΠΤΟΗ. 
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ὐ ὦ 7 Ψ. Ν - ᾿ ,. ἘΦ ΄ ς 
νειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνὴν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων 

᾿ς, 327 ε ἈΝ 5 Ἀ ΄“ 5 ΄-“- » ἐν Α ͵ Ἕ 

τοκαὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι 
΄ Ἷ [υ ἢ 5 ψγὝΗυν΄ Ὅ' 57 ᾿ ΄ ΄ 

τῶν φοινίκων οἵας μεν ἐν τοῖς Βλλησιν ἐστιν ἰδεῖν τοῖς 
᾽7ὔ “ Υ ω , 3 

οἰκέταις ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναι ἦσαν 
» ’, ἂν» ΄“ ἐν Ν “ «ε ὯΝ 

ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τοῦ κάλλους καὶ μεγεθους. ἢ δε ὄψις 
ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε: τὰς δέ τινας ξηραίνοντες τραγή- 
ματα ἀπετίθεσαν. καὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μὲν, κεῴφα- 

τό λαλγὲς δέ. ἐνταῦθα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶ- 

ἐνὴν] ἐ ἐν ΑἸΒΕΠδραΒ 14.0.65 Β. σῖτος καὶ οἶνος φοινίκων πολὺς Α. ὄξος] 
ὄψον καὶ Αἴποεη. 1688: ΣΝ ἑψητὸν, τὸ ἀπὸ φοινίκων. ἀπὸ] ἐκ Μ. 
Ο.Ζ. 15. αὐταὶ Ο.. ργ., Ὠ. Οεΐ. αὗται. οἵας μὲν Α.Β.0.Ε. Αἴπεη. δα]- 
(δ ν. ἀπέκειντο ρον. βάλανος ἈΠ ΈΥΘηΒ αἱ δὲ βάλανοι---ἀπόλεκτοι. (εἕ. οἵας μή. 
αἱ δὲ εἰς τοὺς δεσπότας ἀποκείμεναι ἀπόλεκτοι ἦσαν Ῥϑδιυϊάδαβ ν. ἀπόλεκτοι. 
θαυμασίαι Α.Β.Ο. θαυμασιοι Αἴπεη. 
τοῦ κάλλους καὶ τοῦ μεγέθους Μ.Ο. Οεί. τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος. 

τινας Β.Ο.}.Ε. Αἴῇδη. τινας καὶ Α. (Ὑεΐ. τινες. 
ποτὸν Β.Ο.1.Κ.1.. 

Ἄν: 
παρετίθεντο εἰ ἦν Ῥτο ἦν καὶ ΑἴΠεη. 

τά. οἶνος φοινίκων) Ὗ΄. 84 1, 5, 1ο. 
ὄξος Μοττιβ ᾿πίθγργείδιιυ αοἰαμίμπι 

»οΐμπι 6 ἀαοἶψ[δ οοοὐὶς ραταΐιπι, οἶνον 
σοπίγα, αμοίοτοηι ροΐέμηι, 6 ἀαοέψ[ϊδ 6ώ- 
Ῥτεϑ815 γραγαέμηι. ΒΟῊΝ. [06 συσκευ- 
ασίᾳ ὄξους ἴδτη γλυκέος ατιᾶτη δριμέος 
ΓΕ ὅδοροη. 8, 36, 31: ΓΔΒ. τύ, Ρ. 
42: Καὶ γὰρ ἄρτον καὶ οἶνον καὶ δεν 
καὶ μέλι---ἐκ τοῦ φοίνικος. ἩΤΟΗ. 

15. οἵας) ῬΕΙ͂ ΡδΙτηι]αβ μ85 ἴῃ ὅτε- 
ΟἸᾶτη ΠῚ5 Τθιηροτῖθτ5 ᾿ἰηνθοΐαβ 1ηἴ6]- 
ΠΡῚ πιποτοβ οἷ δοηιηνμη68, 4188 γυ]ρὸῸ 
ααοίψίοβ ΔΡΡΕΙ]οηΐ ; ρεὺ ἀπολέκτους δ1ι- 
ἴξιη σγαη ἴον 65, ατιϑ8 νθίθυι 115 σαγψοΐςβ 
νοοσθηία, ἀοςσεί ϑ'δ!πηαβτιβ Εἰχογοϊζαςί, 
ΡΊΊη. Ρ. 928,0. ΖΕΌΝ. ιοάοτιβ 2, 
52: Τῆς Συρίας κατὰ μὲν τὴν κοίλην οἱ 
καρυωτοὶ καλούμενοι γεννῶνται διάφο- 
ροι κατά τε τὴν γλυκύτητα καὶ τὸ μέ- 
γεθος, ἔτι δὲ τοὺς χυμούς. τούτων δὲ 
πολλῷ μείζους κατὰ τὴν ᾿Αραβίαν καὶ 
τὴν Βαβυλωνίαν ὁρᾶν ἔστι γινομένους, 
κατὰ μὲν τὸ μέγεθος ἕξ δακτύλων ὄντας, 
τῇ δὲ χρόᾳ τοὺς μὲν μηλίνους, τοὺς δὲ 
φοινικοῦς, ἐνίους δὲ πορφυρίζοντας" 
ὥσθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἅμα καὶ τὴν ὄψιν τέρ- 
πεσθαι καὶ τὴν γεῦσιν αγωγεῖσθαι. κπ ἰλεάςχαων ψυχαγωγ 

θουμιευνάι τοῦ κάλλους καὶ μεγέθους] 
ΡΙαῦ. ΡΟΡΙΙς. 6. 14 δχί. : Θαυμαστὸς ὁ 
ἀνὴρ τῆς εὐσταθείας. ὅϊοε αἸοϊίιν μακά- 
ριός τι οὗ τινος. 

ἠλέκτρου] Θιυϊάατη εἰδοίγιιτη να]- 
ΒΆΓΘ ψ6] 5 ΟΟἸ Π1ΠῚ, 8}}} τηθί}}} σ ὉΠ ῈΒ 
ΘΟάθΠη ΠΟΙΉΪη6. γοσδίμπη Ἰῃ.6]Πσπιπΐ. 
ΠΙὰα ρῥγοίουί αὐ ἴῃ γνυϊριιβ ΠΟΙ 8 

τοῦ κάλλους καὶ μεγέθους Α.Β.0.Ε, 
διέφερεν 

ἀπετίθεσαν 
μὲν 85. ν. Ο.. τη. ΡΓ. 

Ἄγ βιβκιιβ. Ἐχ Ῥῃμποβίσδαι τὰ ΑΡο]- 
ἸΟΠΪ 1, 21. Ρ. 27 δχίγ., φοίνικος βαλά- 
νους ἡλεκτρώδεις τε καὶ μεγάλας οοτη- 
Ρατδυῖΐ συν οισ ποριιβου. 5ΟΌΗΝ. Ἐ16- 
ΟἾΤῚ ΘΟΙΟΙ ἔβγα δε αυστθβ. Ηΐϊπο (6 
Π15. ῬΑΙΠη1}}18 δαγαὶ ΘΟ]ΟΤΊΒ. ᾿πέεΠροπ- 
ἄτη 6586 (ἀδ]θηὶ χρυσοβάλανον οχΙβ- 
τηδὺ ϑϑδἸτηδβῖτβ 1. ο. Ρ. 929ς. ΖΕΌΝ. 

τραγήματα] 6]]ατῖα 5. δα α]1α 516- 
οαΐα οἵ ἀυ]οῖα, αὖ πινὸθ ΡαβΒ86, ΟΔΤΊΟΘ, 
ῬΑ γατ]οθ οὖ 51Πη1118, 4πὲρ Ροβῦ σμδ Πα 
αΔὈδηῦαγ, ρΡαγίτη 5101 τϑαϊηίοσταπαδθ, 
ΡΥ δα οΥἹβ βαδν!ςαΐετη ἔδοιθπάδτη. 
ΖΕΌΝ. 

ἡδὺ μὲν] Πιοίΐαπη πΐ 5. τό καὶ τοῦ- 
το. ἴ. ΙΝ. ρθη βαπάσρπμῃ ἐγααὶξ 
ΠΡΙΟΒΟΟΙ65 1, 148 δὲ Ρ]πίασοῃ. δα 
ἢ. 1. ΓΘΒΡΊΟΙΘΗ8 νΟ]. 2, Ρ. 132. Β, Ρ]1- 
ΠΙῸΒ 32, 4 83. δ: εἱ 26ὅ. ΞΟῊΝ. Ὁ).- 
ΡῬὮΏ1Π]ὰ5 ἀρ. Δίμαη. 1]. ο. : Οἱ τῶν φοινί- 
κων ἐγκέφαλοι πλήσμιοι καὶ πολύτρο- 
φοι, ἔτι δὲ βαρεῖς καὶ δυσοικονόμητοι, 
διψώδεις τε καὶ στατικοὶ κοιλίας. 
ΖΕΌΝ. 

τό. ἐγκέφαλον] Μεάυ]Π] δῖα ἴῃ οαοι- 
ΤηΪη6 ῬΑ] στῇ ᾿πίογργείδίαν Ρ]Ιηΐτι5 
13, 85. 9. (δΙθῆιβ σποαὰθ 6 ἴας. 
ΒΙΠ1ρΡ]. 4; 15» γοσδΐ ἐγκέφαλον τὸ ἀνώ- 
τατον μόριον τοῦ φοίνικος, εἴ τὴν κο- 
ρυφὴν τοῦ φοίνικος, ἣν ὀνομάζουσιν 
ἐγκέφαλον. ΝΙΟΔΠΑΕΓΙ 80. ΑΙΠΘΠϑθατα 
2, Ῥ- 71 Ὁ, φοίνικος ἐγκέφαλον ἀϊεῖϊξ 
νέοις ἀσπαστὸν ἔδεσμα. Ῥϑδίταθο 14, Ρ. 
406 πατταΐ βχϑγοϊϊαπη ΑἸθχδηατ Μ. 
ῬΕΙ (ΟὙἸΠδηϊδτὴ Ἰΐου ἔδοϊθηΐθιη ἔδτηθ 
ῬΘΓ 586, ὨΪΒ1 ΡαΙ ΠΡ Τα οἱ ἔγποῖαβ δὲ 
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Τον ἔφαγον οἱ στρατιῶται, καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε 
εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. ἢν δὲ σφόδρα καὶ 
τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ φοῖνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφα- 
λος ὅλος αὐαίνετο. 

᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ παρὰ μεγάλου βα- 
σιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς 
ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς: δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἴ- 
ποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν “Ἑλλήνων στρα- 
τηγοὶ, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι ἑρμηνέως τοιάδε: 

18 Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων. οἰκῶ τῇ Ἑλλάδι, καὶ 
ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ [κακὰ] καὶ ἀμήχανα πεπτωκότας, 
εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως αἰτή- 
σασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα. οἷ- 
μαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε 

το πρὸς τῆς πάσης Βιλλάδος. ταῦτα δὲ γνοὺς ἡτούμην βα- 
σιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ 
Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν 

17 [10] 

[11] 

τό. ἐθαύμασαν Α.Β.}. Ὁει. ἐθαύμαζον. ἡδύτητα Α. ἡδιότητα (Ὁ. οἵ ργ. Β., 
ἴατη ἡδί. τητα. φοῖνιξ ΒΟ. (οὐ. φοίνιξ. ὅταν ἐξαιρεθῇ ΔΑΙΠδη. 5. τό. 
ΟἸΐδη8 2, Ρ. 71 Ὁ αὐαίνετο 5.0... ἀναίνετα ἃ. ἐξηυαίνετο Αἴποη. (ὑδΐ. 
ἐξηραίνετο. 17. ἐνταῦθα Ἀ.Β.Ο.1. (ὐεῦ. ἐνταῦθα δέ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπήντησαν ἴ,. 
πρῶτος. Α.ὉΟ. ρζ., 4] ν τη. 866., ῃ.Ε.Ζ. (εἰ. πρῶτον. τισσαφέρνης οἵη. Β. 
19. οἰκῶν Δ. οἷ ργ. Ο. ΠΣ ὑμᾶς εἰς πολλὰ κἀμήχανα ἐμπεπτωκότας δ ]δ8 
ν. εὕρημα ΟἸἴΔ 8 ἐπεὶ---ἐἑλλάδα. Εὰ κακὰ οτη. Ὁ. ΡΓ. Δ Ὁ τη. δηΐ. εἴ πως] 
εἴπερ Τὰ. ὅπως Α. ἐμοὶ Α. Β. (. Οεί. μοι. ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν ἑλλάδα 
Α.Ο. δυϊάδδβ. ἀπόσωμαι ὑμᾶς εἰς τὴν ἑλλάδα. οὐ ἴῃ ̓ ΤΔΤΡ'. ΠῚ. ΤΕΟ. γρ. ἀπώσασθαι Β. 
ἀποσώσασθαι ὑμᾶς εἰς τὴν ἑλλάδα Μ. Οει. ἀποσῶσαι εἰς τὴν ἑλλάδα ὑ ὑμᾶς. οἴο- 
μαι 0. Ε, --1,.1..2. ἂν οὐκ Α.Β.Ὁ. οὐκ ἂν Ὁ.-- 4 Τ.Ζ. (εῦ. οὐκ. ὅτι οὐκ 
ἂν ἀχαρίστως δυϊάαβ ν. ἀχαριστεῖν οἰΐδη8 οἶμαι---ἑλλάδα. μοι] ἐμοὶ διι1468. 
ἔχειν διυϊάα5, Ο. ΡΥ 4] πΏ., αὖ ν]Ἱαθίτιτ, 566. σὑπ| ΘΟ ΘΥῚΒ ἕξειν. οὔτε 8α πρὸς 
οἴη. Α. πρὸ 8 ". "τ κυ μὴ τῆς πάσης ἑλλάδος Α.Β. Ο. τῆς ἁπάσης ἕλ- 
λάδος Μ. τῆς ἄλλης πάσης ἕλλάδος ϑ'υ]αά5. (ὑοῦ. τῆς ἑλλάδος ἁ ἁπάσης. ΤΌ: 
ὅτι ἄν μοι δικαίως Η.1,.Ὁ. πρῶτον ἘΙ. βοηθ.. ἂν Ο. ργ. 

ΘΘΥΘΌΓΌΤΙ 581π0] ΓαἸβϑοηῦ. ΖΝ, 106 
δα ν. ΓΠΘΟΡν. τ. Η. Ρ. 2, 8 δπποίαδ- 
ἴοπ Βοαᾶθὶ. ΟῊΝ. Οἱ δηα!ϊ ἴῃ 
Τηαϊςοθ : ““α]ρο τηθατ]]8πὶ ρα]τηδυατη 
Ἰηἰογργοίθηζιιι, 564. δδϑύ σθηΠ8 ρΘΠΠΓη 86 
πῃ νουῖοα ρϑ]πηαγτη [011 ΡΟΒίγ τη 
[6 6118 οαπὶ Πουῖθιιβ Ἰπο] 685, οὗ ἴευ 
ἀδοοπηϊαπη ἀυγδη8, απίθαθδτῃ 6Χρ]]- 
οοὲ ἤοτγοιη, ἀοοθηΐθ οχ ποία (.8]}1} 
θὰ Ῥεοαι- ΤΠ ουιγβ οἶνθ οὐ ὰ8 ΒΟΙῪ ἀθ 
δὲ. νιποοηΐ ΓΕ ΠΘΓΑΙΤῚΙ ὕ. 1. Ὀ. 223, ΥΘΥΒ. 
ΘΘΥΤΔΏΪΟΘθ. (8111 νοσδηΐ Ολοιίῶ, 1. 6. 
σδΌ]Θτη, Νοβίγὶ οὐ." Μαυ]ίο ΡΙατα 
1άθπι ἴῃ [η4]ςϑ δᾶ ΤΆΕΟΡΗΓ. ν. Φοῖνιξ. 

17. γυναικὸς] Στατείρας Ρ]αΐ. Ατίαχ. 
6. 5 εἰς. ΖΕΌΝ. 

18, πολλὰ κακὰ καὶ ἀμήχανα] ὅδι- 
βρϑούπμῃ κακὰ αρ]οθαῦ οὔτ ῬΟΥΒΟΏΤΙΒ 
ΠΘΟ 86 0]18 αδίθπαϊιθαν Οὐυπαρ'. 12, 21: 
Πολλὰ κακὰ καὶ αἰσχρὰ ἐναντίον ποιοῦ- 
σιν, ὉὈῚ ᾿ΐθτη 6886 ροίθδί. 1)6 γϑύθο 
πίπτειν οσοηΐ. ΓΠ65. ϑίβθρῃ. Ρ. ττοςᾳ Ὁ. 

εὕρημα ἐποιησάμην) ἴπ ἸποῖῸ ΡΟΒαΪ 
γ6] ἀθραΐαν!, αὖ τϑοΐθ Ἰηΐαυ Ργθίαϊατ 
Ζϑυπμῖαδ, οἰὔδη8 7, 3; 13. ὍὈῚ εὕρημα 
ἐδόκει εἶναι, ΙΒ] Ρ ΡῬ. 245, 226 ἴὰ., “δι 
Ἠ βγεῖ. εὐτυχίαν, ϑδυϊᾶδτη ἐπίτευγμα 
Ἰηὐεγρνοίδίοβ, ΡὨ]Π]οβίτ. Ν. Α.Ρ0]].1. 12. 
ἩογοΙο: Ῥ. 7597. ὙΠΟ ΝΡ. 804. 
5ΟΗΝ. 

19. πρῶτος ἤγγειλα --- οὐκ ἔφυγον] 
1,2. 4 ν 1} ΖΕΌΝΕ 



00 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΕῚ 

3 Ω͂ δι. ἐπ ,ὔ Ε ΄ Ν ΄ ““ Ά « 

ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικομην, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς 
σ 7 35; 3 Ἁ ’ 

ΒἙλληνας τεταγμένων οὐκ ἐφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ συν- 
7 ΠῚ ῥι. ἐσ 7] ,ὔὕ 2 ᾿ 

έμιξα βασιλεὶ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ, ἐνθα βασιλεὺς 
ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε, καὶ τοὺς σὺν Κύρῳ βαρ- 

βάρους ἐδίωξα σὺν τοῖσδε τοῖς παροῦσι. νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, 
»οοἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέ- 

’ ’ 

σχετὸ μοι βουλεύσεσθαι" ἐρέσθαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευσεν 
ἐλθόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρατεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ συμ- 

βουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵ ἱνὰ μοι εὐπρακτότε- 

ρον ἢ, ἐάν τι δύνωμαι ἀγαθὸν ὑ ὑμίν παρ αὐτοῦ διαπράξα- 
“ι σθαι. πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο" [τ2} 

᾿ς Ὁ , 7 2 ἘΠ Ὲ κι 27 ΄ 
καὶ ἀπεκρίναντο, λέαρχος δ᾽ ἔλεγεν: Ἡμεῖς οὔτε συνήλ- 

ς ΄ 7 37 5 7 -. τς 

θομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βα- 
΄ » Ν Χ ΄ “ -“ ε Ν - 

σιλέα, ἀλλὰ πολλᾶς προφάσεις Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ -“ 
Ἀ 53 53 ε ΄. ΄7 7] 

σὺ εὖ οἶσθα, ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκευάστους λάβοι καὶ 
΄ ,ὔ ᾽’ὔὕ 3 Ν ,ὔὕ 37 ἈΝ ΄ 

22 ἡμᾶς ἐνθάδε ἀναγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν 
ἐν δεινῷ ὁ ὄντα; ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προ- 
δοῦναι αὐτὸν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐ- 

“»τοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ 
5 7 “ » “ ἣν σ [χά , 

ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ ἐστιν ὅτου ἐνεκα βουλοίμεθα 
Χ Χ ΄, , “-“ “ 5» Θ᾽ ΄“ 

ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖ- 
ἊἋ 5,27 ,ὔ δ᾽ Ἂ 35, ΕΥ κ᾽, 

ναι ἂν ἐθελοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς 
Ἀ ΄- ’ , Ν ΄σ “-“ 

μὴ λυποίη; ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς 
ἀμύνασθαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ 

τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. ὃ μὲν [13] 

ξὺν Α.Β.Ο. ἐδίωξε Ὁ. Ργτ. τοῖς παροῦσιν μετ᾽ ἐμοῦ Α. 20. βουλεύ- 
σεσθαι Ο. Ῥτ.. α Βες. τὴ. (εξ. βουλεύσασθαι. ΤΑΡΥῚ ἔρεσθαι (--θε 1)... με οπι. 
Ὁ). ΝΠ (ΓΤῚ 3)Ὁ. ἐκέλευεν Ὁ. ρ»τ., σ ΠΊ. 860. δααϊίο. ἕνεκεν Ἀ.Β.Ο. 
Οεἰ. ένεκα. ἦ ἃ. σ. ΙΗ. ῬΓ. γε 566. αὐτῶ Ὁ. φγ. 21. πολεμήσαν- 
τες Α.Οὐρν. σὺ εὖ] σύ γε Β. εὖ ἴῃ ταΒ. Ὁ. τε οπι. ἃ. ἀπαρασκευάστους] 
αστ 8. ν. τῇ. δηΐ. (ὐ., 41 ῥΓ. ἀπαρασκεύους, δηΐθ ἢος ἄ6]6η8 ὡς, 488] ὡς ἀπα- 
ρασκευοτάτους νο]υϊδβοῖ, τι 65Ε 1,1, 6. ἀγάγοι Ὦ. οἱ αὶ 5. Υ. τῇ. δηΐ. να 0. 
22. ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν μον, Ἰπ Χ εν ἤδη ἑωρῶμεν ἃ. ΟὙεΐ. ἤδη ἕω- 
ρῶμεν αὐτόν. παρέχοντας Ἰζ. 22. βασιλεῖ ἀντιπ. Ἀ.Β.Ὁ,, ἴῃ απο εθα ἴῃ 
Τάβαγα οὖ δοσθηΐτιβ σθοθηβ. (ὐεί. ἀντιπ. βασιλεῖ. ὅϑδιυ!αδ8 ν. ἀντιποιηθέντα πα 
ἀντιποιούμενοι τῆς ἀρχῆς τῷ βασιλεῖ. ὅτου Α.Β.6.Ε. Ὁι. οὗ. ἕνεκα βου- 
λοίμεθ᾽ ἄν νε] βουλοίμεθα ἄν Α.Β.Ο. εἵνεκα ἂν βουλοίμεθα Ἐ,. (εξ. ἕνεκ᾽ ἂν βόυ- 
λοίμεθα. πορευόμεθα δὲ οἴκαδε Α.Β.Ο. εἴ πορευόμεθα αυϊάεμα, δία, Ε. πο- 
Ὥρα φρο ἂν 1). λυπείη Β.Ο.Ε. ἀδικοῦντας Α.(.Ε. ἡμᾶς εὖ οΥηϊβδο 
καὶ 

21. Κλέαρχος ἔλεγεν͵] ΟἸδάτοθο ἰπη- παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν] 
ἰεγργεῖθ. Οὐοπί. 2, 5, 29. ΖΕΌΝ. Οὐτορ. 5» 5533: Παρέχω ἐμαυτὸν, ὥσ- 

ἘΤῈ ἠσχύνθημεν] 6 ἀαΡΙΠΙΟΙ γοΓῸ] περ γυνὴ, εὖ ποιεῖν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώ- 
σοπβίσποιοπο οοηΐ. δηποί. δα 7, 4, 18. ποις. ΗἩΠΤΟΗ, Οοηΐ. 1014. 8,1, 5- 



δι 
δι 

118. Π. ΟΑΡ. 11. 91 

ζ 3 ’ Ἁ ᾿ 7 “- Ἔν ΦΟ 
24 οὕτως εἶπεν: ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης ἔφη, Ταῦτα ἐγὼ 

“ΟΡ σ΄. ΄᾽ ͵7ὔ Ἁ - '' 

ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ ἐκείνου: μέχρι 
ὌΥΜΤΑ. ἢ Χ Ψ“ Ὁ ΄ ἣ ᾿ ΄- 

ὃ ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ μενόντων" ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς 
ν 3 ς 7 3 ἊΣ ο τ ρ 

Δ» παρέζομεν. καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν: ὥσθ᾽ οἱ 
“ ἕ “ Ν, “ ὙἍ 7 

Ἑλληνες ἐφρόντιζον" τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν ὅτι διαπε- 
7] “ ΄᾿ “σ᾿ 3 “"᾿ 

πραγμένος ἥκοι παρὰ βασιλέως δοθῆναι αὐτῷ σώζειν τοὺς 
σ ,ὔ ΄, ΄- τ ΄, ς » δ᾽, 

Βλληνας, καίπερ πάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ ἄξιον 
5, σ΄ ΄ Ἁ 3 Ἂς Δ 

26 εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσαμένους. τέ- 
᾿ ΒΟῚ “-“ 5 ω Χ - “ 

λος δὲ εἶπε, Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν 
3 ᾿ Ἑ φΨ ς ΄΄ Ν 7] Ν ΄ Ἑ » ’7’ 

ἢ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπά- 
5 Χ « χ » Ἂ ,ὔ σ »" Ἃ ᾿. Ψ 

ἕξειν εἰς τὴν Ελλάδα ἀγορὰν παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ 
ἢ ε ΄- “ 7 ,ὔ Ἂ, 

πρίασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπι- 
" ΄- Ἁ κι ;. ΙΑ , 3 δι γ 

)η τήδεια. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν δεησει ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύεσθαι 
΄“- σ΄ Ν 4 « ᾿ς 

ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν 
ν ἡ ἈΝ Ἃ Ν Ἰ- Ν 

μὴ ἀγορὰν παρέχωμεν᾽ ἢν δὲ παρέχωμεν ἀγορᾶν, ὠνου- 
’ ο Ἀν} 5 , “- 37). “ 

28 μένους ἕξειν τὰ ἐπιτήδειαᾳ. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ὥμοσαν καὶ 
Ν βὩ ΄ ΟΣ. “ Ἃ Ν 

δεξιὰς ἔδοσαν Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς 
3 Ν “- ἴω ε 7 ω Ν ἴω Ν 

ἀδελῴος τοῖς τῶν λληνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς καὶ 
5 δ ἢ ἴω , Ἁ Ἁ ΄. [ 

2οἔλαβον παρὰ τῶν Ῥλλήνων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφερνης 
3 - ἃ Ἂς ΒΩ ε “ 5 Ν Ἁ Ξ 

εἶπε, Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλεα ἐπειδὰν δὲ διαπρα- 
ἃ ’ ὰ ΄ὔ ςε 7 ε σι 9 

ξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς 
Ἀ « ᾽ὔ Ν ἢ » »Ἶ Ἄν ἡ . 5 ΄“ 3 7] 

τὴν Βλλάδα καὶ αὑτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχὴν. 
β;. 

24. ἔφη, ταῦτα] ταῦτα, ἔψη Ὁ. ἔφη ταῦτα' Β. ἀπαγγέλλω Ζ. 28. τῇ 
τρίτῃ Β. πάνυ Δα αι Ο. τη. 866. βασιλεῖ] εἴ ἴῃ τᾶβαγα, 3 Ἰἰ ζογάστιπι Ὁ. 
τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν Ἀ. Κ. στρατευσαμένους Α.Β.Ο.Ι ΕΗ. τηᾶπὰ 566. (Οβί. 
στρατευομένους. 26. ἔξεστι ἊΣ ὑμῖν] ὑμῶν ον. αὖ νἹἀούαν, 4] 
ῖν 1Ώ ΤΆΒΕΓΘ. παρέξειν ὑ ὑμῖν Α.Β.Ὁ. παρέξει ἡμῶν Ἐ᾿. Οδι. ὑμῖν παρέξειν. 
τὴν χώραν ὑμῖν ἢ πρίασθαι καὶ λαμβάνειν Ἐ)., αυοὰ βρθούαί δὰ ΒΟ  ΌΓΆΤῚ 8 
Α.Ο. οὐβίοαιϊδαπη, αὶ βουνϑηΐθβ ἴῃ Εἰ. ομηἶβδα ρουριηΐ ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι 

αι 

(ἰπΐτα αιμδο Ο. πη. δηΐ. γρ. “παρέχωμεν ἀγορὰν) λαμβάνειν ὑ ὑμᾶς. (οί. ὅπου δ᾽ ἂν 
μὴ παρέχωμεν ἀγορὰν, Ὡ181 αποα Β., ΟΠΉΪΒ80 μὴ: ̓ δΌΡΓα νΘΥΒΌΤΩ οὐ. λαμβά- 
νειν ν αἰΐ. τη. 866. 864. (Ο. 27. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν] ὑ ὑμᾶς δὲ ἢν μὴ Β. ἢ] 
ἢ Ο. δεήσοι Β. Ο. πορεύσεσθαι ΘΙΘΡΠΔΏῸ8. ἀγορὰν παρέχωμεν Α.Β.Ὁ. 
Οεῖ. παρέχωμεν ἀγοράν. ἢν Δ.Β.0. Οδῦ. ἐάν. 28. δεξιὰν Ὁ. ΡΓ.» σ᾽ Τῇ. 
866., αὖ γἹἀθίαγ. ἔδοσαν αὖ Β.(Ο., τὴ αὰο ογᾶβιιπ αὖ. 29. εἶπεν σ. 
τΑἰβῆς ἀπομ. Ὁ. ἐπάξων Α.Β.Ὁ. Ρ1..» σΟΥΤ. τηδὴὰ 566. ἀπιὼν] ἐπιὼν 
(υ. πΐ.. ΟΟΥΓ. Τῇ. 8566, 

26. ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι] Ἐν. Ἐς 2. πορεύεσθαι Ῥγο ζυΐατο, αποᾶ 
6: Τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος "ΒΡ ἘσΗ ῬΓΟΌΔΌΠΙΓΟΥ γοϑαθραῦ Θἰθρηδηιιβ, 11- 
καὶ πρίασθαι οὐκ ἢν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ Ἰαΐαχῃ Ἰπἴτὰ 5. 4. 2 
ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ. 

[14] 



οῷ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΒῚ 

ΚΕΦ, Δ. 
. ΄- , , “ σ 

Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἱ τε ἔλληνες 
3 “ 5 λ 3 7 » , δ 

Ἀριαῖος ἐγγυς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι Ἥμερας 
“δ 

πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται. πρὸς ̓ Αρι- 
αἴον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς τοὺς 

σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινες, παρεθάρρυνόν τε καὶ δεξιὰς ἐνίοις 
Ἀ ’ ΒΥ Ἅ ,, ͵ » ΄- 

παρα βασιλεως ἔφερον μὴ μνησικακήσειν βασιλεα αὑτοῖς 
΄“ Ἁ ’ ͵ ΟΣ » - 

τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν πα- 
ὔ “ Ἁ ͵ 2, 5 

2 ροιχομένων. τούτων δὲ γιγνομενῶν ἐνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ 
3 ΄σ΄ ν ΄ -“΄σ Ἂς -“ σ΄“ 

Αριαῖον ἧττον προσέχοντες τοῖς λλησι τὸν νοῦν᾽ ὥστε 
ἈΝ Ἁ ΄“ ΄ εἶ ΄σ ἴω ε ’ » 5, 

καὶ δια τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν βλληνων οὐκ ἤρε- 
» Ν , “ ΄ ,, Ν “-“ 57 

σκον, ἀλλὰ προσιόντες τῷ Ἀλεάρχῳ ἐλεγον καὶ τοῖς ἀλ- 
΄σ΄ 7] ’ - δ » » ΄ -“ 

3 λοις στρατηγοῖς, Τί μένομεν; ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασι- 
- “ Ὁ Χ “4 “ 

λεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα καὶ 
“ ἣ, σ , 5» 5 “ ΄ 

τοῖς ἄλλοις Ἑλλησι φοβος εἴη ἐπὶ βασιλεα μέγαν στρα- 
’ὔ ΄“- ΄ ΄, ’ , ἣν ’ὔ 

τεύειν ; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπαάγεται μένειν διὰ τὸ διεσπάρ- 
θ "τῷ τὸ Ἵ ᾿" ἐπὰν δὲ πάλιν ἁλισθῆ αὐτῷ ἡ αι αὐτῷ τὸ στράτευμα ἐπὰ π αλισθῃ αὑτῷ ἢ 

Ἁ » 2 «{ 5» 5 ἈΞ 5 7 

ἀστρατιᾶ, οὐκ ἐστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήησεται ἡμῖν. ἰσῶως δέ 

Ι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἀ. οἱ ααὶ ἀεἸοῖ δὲ (Ὁ. καὶ ὃ ἀριαῖος Β.Ο. ἀλλήλων] 
ἑλλήνων Ζ. πρὸς τῶν σὺν ἐκείνῳ Β.ΟΟ. πρὸς τῶν ἐκείνων Ἀ. παρεθάρου- 
νόν τε καὶ---ἔφερον. Α.Β.Ο.Ε. (οι. παραθαρρύνοντές (παραθαρσύνοντές Ζ.) τε καὶ 
ΤΩΣ ἐνίοις Α.Β.Ο. Οὐ εί. ἔνιοι. παροχημένων Ἀ. παρῳχημένων Β. 
ΟΕ. τη. 56ς. 2. ἔν δείλοι ἃ. εὔδηλοι ". οἱ περὶ ἀριαῖον Β.Ο. οἱ παρὰ 
ἀριαῖον Ἀ. Οεῖ. οἱ περὶ τὸν ἀριαῖον. ἧσσον Ἀ.Β.Ο. προσέχουσι τοῖς ἕλ. 
λησι Α. προσέχοντες τοῖς ἔλλησι Β-(. Οεΐ. τοῖς ἕλλησι προσέχοντες. καὶ 
διὰ τοῦτο---οὐκ ἤρεσκον Ἀ. ΒΟ. Ε. Οεί. καὶ τοῦτο---οὐκ ἤρεσκεν. ἣς ἢ] καὶ Ζ. 
ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο Β.Ο. ἂν περὶ παντὸς ποιήσοιτο Ἀ. Οεί. περὶ παντὸς 
ἂν ποιήσαιτο. εἴη Α.Β.Ο. ἝἋει. 7 μέγαν δαάπηΐ Α.Β.0.Ε.. στρα- 
τεύειν] μὴ στρατεύειν Δ. Ὡλιδλλοιθ' δ ΠΗ. ἡμᾶς 8. ν. Ὁ. τη. 566. ἀπάγε- 

, } 

τὸ διὰ τὸ Δ. ται Δ Ἶ ε. ΚΗ νυν. 1.Κ.1.. 
στράτευμ ἴῃ γ88. (Ὁ. 
ἀλισθῇ Δ.Β.1.. 

τὶ Τισσαφέρνην] Πιοάογ. 14; 26: 
Τὴν δύναμιν. ὁ βασιλεὺς ἀπήγαγεν εἰς 
Βαβυλῶνα" ἐκεῖ δὲ τῶν κατὰ τὴν μάχην 
ἀνδραγαθησάντων κατ ̓  ἀξίαν ἕ ἕκαστον τι- 
μήσας ἔκρινε πάντων ἄριστον γεγενῆ- 
σθαι Τισσαφέρνην. διὸ καὶ μεγάλαις 
αὐτὸν τιμῆσας δωρεαῖς ἔδωκε τὴν ἑαυ- 
τοῦ θυγατέρα πρὸς συμβίωσιν κ. τ. Δ. 
Οοηΐ. Η. τ. 3,1, 3. 

δεξιὰς μὴ ἡϑὴσδι με λδ,ν Οοπῇ. 2, 

8: 3: 
παροιχομένων] τις ΤΕΒΡΘΧΊ556 Ραΐο 

Ποποῖὰ ΟΥ̓. 74» ΛΟ]. 2, Ρ. 890 : Τισ- 
σαφέρνης δὲ οὐκ ὥμοσε μὲν τοῖς περὶ 
Κλέαρχον ; τί δαὶ ὁ βασιλεύς ; οὐχὶ καὶ 

ἐπὴν Α.Β.0..Ε.1.Ζ. 
ἀλεισθῆ Ὁ. τα. ρΡτ. ΕΚ, 

ἐσπάρθαι Ἡ.1,.1. τὸ 
ἐπὰν Κ.1,.Τ. Οὐεΐ. ἐπειδάν. 

ἁλυσθῇ Ὁ. Ῥγτ. ἔστιν] οὔστιν Ἀ. 

τοὺς βασιλείους θεοὺς καὶ τὴν δεξιὰν 
ἀπέστειλε ; 5ΟΗΝ. Με]ογαΤα 50 11- 
Ρίαταμη παρῳχημένων ἡ ὑσο " ϑοῃτ- 
ἔεσ. δα Ρ]ΆτΆΓΟΙ. γο]. 6, Ρ. 419φ. Εἰ 
δὶς παρῳχημένου ῬΙῸ παροιχομένου 
Ῥδποὶ Ηετοάοεῖ 2; 14, 8. ΑἸΏΙΊΟΠ. Ρ. 
127 ὕ81]ς.Κ. τὰ παρῳχημένα ῥΤῸ τὰ πα- 
ροιχόμενα 1, Ἐβθοπᾶχ Ρ. 173: 

4. ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς 
ποιήσαιτο] Ἐπιπάεπι ΟΓαΠΘΙῚ Ογτορ. 
4, 323, 21: Μαλακισάμενοι μὲν ἂν πάν- 
των γε Ὸ χαλεπωτάτων τύχοιτε, 6Χ 0Ρ- 
{1Π}15 ΤΘΒΌΓΙΙ ΡΓῸ πάντων ἄν. 

4. ἴσως ἀποσκάπτει, ὡς---εἴη] Ἐπιη- 
ἄδπι ορίανττῃ ροξέ ἴσως ΠΠΓΑΙΊΟΓτΙΠα 



ἘΠῚ ΗΠ  ΘἾὝΡΡαν: 00 

ἈΝ... 5 ΄ τ ΣΦ“ 7 ε “΄, 5" δι εοῦ 
που ἢ ἀποσκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος εἴη ἡ ὁδος. 

Ξ ε 7 ᾿, « σ΄“ , » Χ 

οὐ γὰρ ποτε ἑκὼν γε βουλήσεται ἡμᾶς ἐλθόντας εἰς τὴν 
ς Ἂ » ΄-“- ε « σι 3 57 3 σ΄ ἣΝ, 

Ἑλλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν | τὸν] 
ΝΕ Ὁ “ ͵ σ- ΄ νυν" 

βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπὴλ- 
θ Κλέ δὲ ἃ ΄ ι. ὕτα λέ δθομεν. ἐαρχος ὃὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν, [3] 
᾽ Ἂν, 3 “ ᾿ ΄“ ᾿ά 3 “ “ .] 

Ἐγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ 
΄“- 57 ’, 3 (ἃ ’, 5 ΄ Ν ». ᾿ 

νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰ 
Ἀ " ᾿ “ ξ ὧν ἴων " ς Ἁ 5 Ἂς Ὁ Ρ εν 

σπονδὰς ποιεῖν. ἔπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς πα- 
Ἄ ἘΝ δ 5.ὉΝ "ὁ 3 , Φ ἊΨ πὸ ΜᾺ ῇ 

ρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅθεν ἐπισιτιούμεθα' αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος 
» ν Ψ, ἰχ4 “ « “-  ΧῸΝ ..2 

οὐδεὶς ἐσται καὶ ἁμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς Αρι- 
“ 3 7] γ4 7 «ες ΄“ ἐ 3 Ν 

αἴος ἀφεστήξει' ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ 
᾿ ς ᾿ », ὧ ' Ψ Ν 3 

6 καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. ποταμὸς ὃ 
3 ᾿ Ν᾽ ΕΣ οἰ, ΑΔ 2 ,ὕ » 53 τ 
εἰ μέν τις καὶ ἄλλος “ἄρα ημῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἶδα 
τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην ᾿ ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι κωλυ- 
ὄντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσθαί γε δέῃ, ἃ ἱππεῖς 
εἰσιν ἡμῖν σύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς εἰσιν οἱ 

ΞᾺ , Μἶ ἰχέ “ Ν 7 Ἃ 

πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι: ὥστε νικῶντες μὲν τίνα ἂν 
» 7 ς ᾽ . 7ὕ -7 σι 

ἀποκτείναιμεν ; ἡττωμένων δὲ οὐδένα οἷόν τε σωθῆναι. 
δ κ ᾿ 3 ΄ὕ Θὰ ΄σ» ᾿ ,ὕ 

χέγω μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ οὕτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, 
35, “ ε “ 7 5 ͵ “- Ψ, Ν 

εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἶδα ὃ τι δεῖ αὑτὸν 

4. ἀποσκάπτειν---ἀποτειχίζειν Α. κατασκάπτειν ΑἸΑ, εἴη Α.Β.Ο.Ε. (ει, ἡ. 
εἰς] ἐς Α. τὸν βασιλέα Α.Β.0.Ε. (εῖ. τὴν βασιλέως δύναμιν. καταγελά- 
σοντες Ἀ. Πογγθοία8. 5: ἄπιμεν καὶ δόξομεν Ἐ. ἐν πολέμῳ Α.Β.Ο. παρ- 
έξει ἡ ἡμῖν Α.Β.Ο, Οεί. ἡμῖν παρέξει. οὐδὲ ὅθεν Α.Β.Ο.Ε, Οὐδ. οὐδ᾽ ὁπὄθεν. 
ὁ διηγησόμενος Β. ἀποσταίη Α..--ἸὉ. ΒΗ, ἐφεστήξει .1.ΚΚ. εὖ οουτοούυτῃ 6.Η. 
ἀποστῆ ΒΌΡΓΆ 50.101 Ὁ. λελήψεται Α. λελείψεται 1 ἴῃ Γᾶ. ῬδΆ]1ο ΔῊ Ρ᾽ΒΙ]ΟΤΊ σ. 
ἀλλὰ καὶ οἱ ΔΑ.Β.Ο, (εῦ. ἀλλ᾽ οἱ καί. - ποταμὸς ἀεὶ μὲν ἄρα οἷ ἐστι 
ΒΆΡτγα βουιδι Ὁ. δ᾽ οὖν] δ᾽ αὖ Β. μα. Α. ἴσμεν] οἴδαμεν τ Β.Ο.. πο- 
λεμίων) τῶν πολεμίων Ζ. οὐ 1 10}. γε, δἀααπίὶ Α.Β.0.Ζ. δέοι Α. 
εἰσὶν---ἰππεῖς οτη. Β. ξύμμαχοι Ο. ἡττωμένων δὲ Α.Β.Ὁ, Οεί. ἡ ἡττωμένων 
δὲ μήν. 7. ᾧ] ὡς Α. οὕτω πολλὰ Α.Β.(. Οεῖ. πολλὰ οὕτως. 

Εα]ρὰ 1 1η οοΠἠαπον τα τηθίδα τη τὸ- 

» 

Βα! 3» 2: 46: Ἴσως ἀσφαλέστερον, 
ἵνα---εἴη. 

βασιλέα] Αὐὐοι!απη δὰΐ ἀθ]θηάιιπη 
δῦ ἴῃ τε 6586 τηϊίδηάττη ΘΟΠΒίθ 5 
ΘνΙΠοὶΐ βου ρίογ πὶ Ὠτι] 5 ϑοίδί 8. οοη- 
Βιθίθαο. ἰη Αῃδθαβὶ ᾿πὔα] ΠΡτὰ- 
ΤΊΟΤ ΤΠ ἐπι ρ θυ ἘΠι..0 2} 2,.2..15.:: 2. 
8» 38, εὖ ΡΓῸ τὴν 2, 4. 8, αὖ 4110] 588}08 
ρα Χοπορποπίδιη οἵ ᾿Α]105, 46 αυ- 
85 αἴχὶ δα ΤῊ68. ϑίθρῃ. 

5. ὅθεν] 6, 2, 4: πόθεν ἐπισιτισά- 
μενοι ᾿υμευσύμεθα οὐκ ἔστιν. 

ἀφεστήξει) [)6 ορίαἴίνο αὐτὰ ΓαΐαγῸ 
Ροιτηπίαϊο ν. δα 2, 5,1ο. Ηϊο [ἈΠΊ6η 

ἀποστῆ δα ἀποστήσεται ΥϑΐετΥΥ] ροΒβθϑί, 
αἱ οβὲ Η. Οἵ. 5» 2, 18, 51 Ρ]5 Παρογεΐ 
ΠαδοΙ. 

6. ἴσμεν] ῬεγΙ αἰ ΟΠ Θὰ ΤΟΥ ΠΥ ΊΙΓα 
οἴδαμεν οἱ ἴσμεν Θἴϊδτη 8101 ποίδν!τητι5 
δα 168. δύβρῃ. ν. Εἰδέω, νο]. 3, Ρ. 2ΟΙ 
Α. ῬΡηΟΥΙΒ θχϑιρὶαπι Ποιηοβίῃ. Ρ. 
544: 15» ΡοΙΠποῦ δὰ Ἰοοῦτη ΒΌΡΡΟΒΙ- 
ἴατη. Ναὸ τη βαβροοία ρδϑοᾶ 
ρα Ἡεοτοάἀούαπι, 46 φαιθαβ ἃ. })1η- 
ἀογῆμδ Ρ. 37. ἰδηαθδιη οχ υϑιίαία 6] 
ἔογτηδ ἴδμεν ἀδργαναῦύδ. 

ἐπήτεϊῖς} Ομ," 2:.2; 182. 2...0. 10. 
ΖΕΌΝ. 



94 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΒῚ 

5 ’ ᾿ Ἁ ΄“ Ν Χ 5 πὶ Ν  -: 

ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ τὰ ἑαυ- 
΄΄ ΙΝ 327 -“ {7 7ὔ νΝ 7 

τοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι Ἑϊλλησὶ τε καὶ βαρβάροις. 
τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 

: ᾿ 7 ΠῚ ΄ " Χ πι 7, 
Ἐν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύνα- 

5 3 5 Ὁ» 7 Χ ἀ Ὲ “- 4 

μιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ ᾿᾽Οροντας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" 
Ψ Ἁ Χ 7 Χ ᾿ 7 “- 

9ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. ἐντεῦ- 
ἂ»ν “ 

θεν δὲ ἡδὴ Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχον- 
5 ͵ » ᾽ὔ Ά ἊΨ ΄ Ἂς ΄ 

τος ἐπορεύοντο" ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾿Αριαῖος τὸ υρου βαρ- 
Ν 27 ’ “ ᾿ 

βαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα Τισσαφέρνει καὶ ᾿Ορόντᾳ 
Ν “ Χ ς τ 

τοκαὶ συνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. οἱ δε Ελληνες ὕφο- 
΄-“ 7] ΄ 

ρῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχον- 
7 ἊΨ ’ὔ ΄ 

τες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων 
’ ΄ Ἁ 7 4 

παρασαγγὴν καὶ μεῖον" ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥσπερ 
’ (᾿ ΄ι ς ΄- 

πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν͵ παρεῖχεν. - 
,ὔ Ἁ ἴω ΄ ΄ 

ΙΙ ἐνίοτε δὲ καὶ ξυλιζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χόρτον καὶ 
3, “- ΄ 

ἄλλα τοιαῦτα συλλέγοντες πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις" 
σ“ σ΄ ΄- Ἀ ἴω 

12 ὥστε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. διελθόντες δὲ τρεῖς στα- ἴ6] 
Χ ᾿ΐ ᾿ ΄“ 

θμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ 

[4] 
8 

[5] 

ἕλλησί τε Α.Β.Ο. καὶ ἕλλησι Ὁ.Τ. ΟὉεί. ἔλλησι. πολλὰ ἔλεγεν Α.Β.Ο. 
ΗΠ ΚΟΙ,.Τ.Ζ. Οεί. ἔλεγε πολλά. 8. ἧκε τισσ. Α.Β.Ο. Οεί. τισσ. ἧκεν. 
ὡς---δύναμιν ΟΟ. ἴῃ τηδγρ'. τη. ΡΥ. ὀρόντης Β. ὀρώντας Ἰ,. τὴν βασιλέως 
Α.Β.0.}.Ε.---Τ Τ.Ζ. (ε(. τοῦ βασιλέως. 9. ἤδη ατἀάυπί Α.Β.0.Ε. τὸ 
κύρου βαρβαρικὸν ἔχων Α.Β.Ο. ΟΣ εξ. ἔχων τὸ κύρου βαρβαρικόν. ὀρόντῃη Β. 
συνεστρατοπεδεύετο 1).Η. τη. 5ε6. ΜΙ. ξυνεστρατεύετο Α.Β.Ο. Οεΐ. συνεστρα- 
τεύετο. δὲ ροβί ἐκείνοις ἀο]εὲ Ο. 1ο. ὑφορῶν ἃ. ἐφορῶντες 1).1. ΠΟΥ. 
Κ.Ζ. εὐφορῶντες 1,. τούτοις Β.Ὁ.. ΡΥ.. ΘΟΥΓ. τη. ὈΓ. ἐφ᾽ --- μεῖον οτη. Α.Κ,, 
ἀπέχοντες ἀπ᾽ ἀλλήλων ).Ε.Η.}.Ζ. ἀμφότεροι Α.Β.Ο.Κ. Οδί. οἱ ἀμφότεροι. 
πολεμίοις Δ. 11. καὶ Δηΐα χόρτον τη. 866. 8. ν. (΄. ξυλλέγοντες ἃ.Β.Ο. 
12. δὲ οἵη. Α. πρὸς] εἰς Β. ῬΙ. μηδίας Ὁ. Ῥιῃ. (Οεΐ. μηδείας. κα- 
λούμενον δα ἀπηΐ .Β.0.Ε.. καλούμενον τεῖχος ΡΊΓΗ. 

8. οἶκον] (ὐΔτίατη. Υ. Ἡ. Οἵ. 2. 2,12: 
ΤΕ 

ἦγε] Οτοηΐίαβ. Υ. 3, 4.12. ΡΊυγα 
Ὧθ δο Ὀιοάοχιιβ 15, 8---τι. ]οΐυτη 
6]5 τοΐετί Ρ]αΐ. Μοσ. ρ. τ7Ώ4 Β. Βε6- 
σὶβ ΠΠάτὴ Ρ]αΐαγομιι8 Ατίαχ. ο. 27 
“Ῥοδογούνην ποτηϊηδΐῖ. ΖΕΌΝ, 

ἐπὶ γάμῳ] Βρεοία [,Θοη6]. Μαίπηο- 
ὨΪο Ἰᾶτα ᾿πποΐαπη ᾿Π6]}]Π1σ]ῖ. Αὐτὶδῃ. 
ΑπαΡ). 2, 3, 4: Ξυγγενέσθαι ἐπὶ γάμῳ 
τῇ παιδί. 

1ο. ὑφορῶντες] Υ. 5.2. ΖΕΌΝ. 
12. τρεῖς σταθμοὺς ““1ἴ ΔρΡΡΘΑΓΒ ἴο 

Ιὴ6 {Παΐ ἴΠ686 ἴῆγθθ ἀδυβ᾽ ἸΠΔ ΡΟ ΟΥ̓ 
σταθμοὶ οσΔη ΠΑΥΪΥ Ὀδ οοτηριι6α ἔτοπι 
[Π6 τηοτηθπί ὑγ θη (ΠΟΥ ΠΟΙΩΤΠΘΠΟ64 
ΓΠΕῚΓ τ ΓΟ ἢ ὉΠάοΥ ἴΠ6 οοπαποΐ οὗ ΤΊ8- 

ΒΆΡΠΘΙΠ65.--- Οἡ {Π6 οἶμον Παπά, 1 τγα 
Ὀερὶη ἔἴτοτη {Π6 τηοτηθηΐ σγῇθη ἴΠ6 
Οτθθκθ βίατίθα Ὁπᾶργ οοπαποΐς οὗ 
ΑΥδαβ, γὙὸ οδὴ Ῥ]ΔΙΗΪΥ ἔτᾶσα {ἘΠ γ66 
ἀἰβῆποι γοβέϊησ ρίαςεβ (σταθμοὺς) θ6- 
ἴοτθ ἔθου τϑδοῆῃθα {Π6 νγὰ}} οὗ Μεαΐα, 
εἰς." τοί. Ηἰϊδβέ. νο]. 9, Ρ. 85. 

Μηδίας καλούμενον τεῖχος] ΟὐΠξ. 1, 
7.15» Ηδεγθη. ]ἀδεη, ΝΟ]. 1, Ρ. 171. 652. 
Μαπηοσγί. δορτ. νο]. 1, Ρ. 330 σοϊῃ- 
Ῥαγαν]ῦ ἸΟΟΌ ΠῚ Ατητηϊδηϊ 24: 2: ἢ» {αθπῃ 
δα απο τηὰστπὶ τοΐοτε : Δα νἹΟΌΓΤη 
Μαοδργδοία ρευνθηϊ,, ἴῃ απὸ 56Πη}- 
Τταΐα τηυτοτγιπη γεβαρία νἹαἀ δῆ, 
4αὶ ΡυΙβο 5 Το ρΡΟΥΙθῈ15 ἴῃ βραίϊα Ἰοηρα 
Ρτγοΐθηδὶ ἔπιθι ἃ 0 δχύθγηϊβ ᾿ΠΟΌΓΒΙ ΕΒ 
Αββυγίδτη. αἰσθραπίασ, Ηϊπο ΡδΥ8 



ΠῚΒ. 1. ΟΑΡ.ΟῚΝ. 9ὅ 

παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἦν δὲ φκοδομημένον πλίνθοις 
ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος 
δὲ ἑκατόν" μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασαγγῶν᾽" 

12 ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν [7] 
σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ" καὶ διέβησαν διώρυχας 
δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά: 
αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ: κατετέτμηντο 
δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται 
μεγάλαι, ἔπειτα δ᾽ ἐλάττους" τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ, 
ὥσπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας" καὶ ἀφικνοῦνται 
ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν" πρὸς ᾧ πόλις ἣν μεγάλη καὶ 
πολυάνθρωπος, ἣ ὄνομα Σιττάκη; ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ 

Ἰάσταδίους πεντεκαίδεκα. οἱ μὲν οὖν “Ἑϊλλληνες παρ᾽ αὐτὴν [8] 
ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δα- 
σέος παντοίων  δένδρων᾽ οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν 

15 Τίγρητα οὐ μέντοι καταφανεῖς ἦσαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον 

εἴσω αὐτοῦ" ἃ.Β.Ο. αὐτοῦ Κα -[,. Οεῖ. αὐτοῦ εἴσω. φκοδομημένον ν αἱῦ. ἴῃ 
γαβ. Ο.β ἀσφάτῳ 1.Κ. εἶναι οτη. Ὠ.Ε.Η..--- ἴἱὶ!οἍἭ6 Τ. παρασάγγαι ὉὉ. ΡΥ.» 
4 ὧν Π2. ΡΓ. γ6] 5βθ6. παρασάγγων Ἐ. ἀπέχει Δ.Β.Ο.Β. Οὐεῖ. ἀπέσχε. 
12. πλείοις Ὁ. διώρυγας ΤπᾶΥρῸ 7. πίγρητος Ὦϊο οὗ ροβίοα ἢ). ".--Ἰ Τ' 
ἐξ αὐτῶν] ἐς αὐτὸν ", σοΥΥ. 1 ΤηΔΤρς. ἐλάττους Δ.8.Ὁ, (ει. ἐλάσσους. μελ- 
λίνας Α. μελινὰς (Ο, ΡΥ". πρὸς ὃν Α. Ἐπ ᾧ Ὁ. ἴῃ τάβαγδ. ἐν ᾧ Εἰ, 4] οἵη. καὶ 
πολυάνθρωπος. ὄνομασι Α. σιττάκη Α.Ο. σιτγάκη Β. (δῦ. σιτάκη. 
ἀπέχουσα ποταμοῦ Ι,. σταδίους] σταθμοὺς Α.Β.Ο. 14. ἐσκήνησαν Α.Β. 
Ο.}.Ε. Οεοι. ἐσκήνωσαν. μεγάλου καὶ καλοῦ Α.Β. Ο. Οι. καλοῦ καὶ μεγάλου. 
δασέως 1.Κ. οὐ μέντοι Α.Β.0.})ὴ. Οδί. οὐ μέντοι γε. 

ἢυτηϊηῖβ (ΕἸῸΡΓΑ.18) βοϊπάϊταν ᾿ΔΥρῚ8 οατῃ σοηΐθησις ΚΚοο᾿. Ρ᾿. 42. υὐ ΕἾΔΔ8. 
Δαθδγιιπη ΔρΤΗΪΠἾθ18 ἀυσθηβ δα {τὰ- ϑΎΠΟΡ5. Ὀ]δηΐ, ἤοτθα οἶα58. Ρ. 311. 
οἵα ΒΑΡΎ ]ΟΠίοΒ ἸὨ ΘΥΊΟΥΘ5, δι] ΔΡΤῚΒ 
ξαύαγα οὖ οἰ] α 0115 οἸΓΟυτη] θοῦϊ5 : 8118 
ΝΑΠΥτπά]οηῶ Πποιηΐπθ, παρα ἢθν]8 
ΤΘΡΊΤη Ἰηΐογργθίαίαγ, Οἰθϑιρῃοηία ργϑο- 
ἰδυτηθαΐῖ, ΘΔ Ι1415 διατείχισμα ΔὉ 
Ἐχγαίοβίμθηθ οοιητηθιηογδαίτ πη σοηρτιι- 
6ΓΘ οσὰπῇ Μραϊθ τηυῸ αἸοοίαγ τηἴτα δα 
25. ΞΟῊΝ, Οὐοηΐ. Ἀδηη6}1]. Πιιδέν. 
Ρ. οὔ, ΑἰἸπβνουίῃ. Ὁ. τοῦ 5.. Κοςῇ. Ρ. 
525. 6 ἀσφάλτῳ ν. Ηετοαοί. 1, 170. 

13. διώρυχας δύο---ἀπὸ τοῦ Τίγρητος 
ποταμοῦ] 1)Ινοῦβαβ 80 115 (6 ααϊθτιβ 
1, 7,15. Υ. Κοοῖ.. Ῥ. 55, ΑἸ ΒΟΥ, 
ῬῈ Ἰγ. 

μελίνας] 6, 4, 6, καὶ μελίνας καὶ σή- 
σαμον᾽ ὦ, 1, ν ια, μελίνας, σῦκα. 
Οοηί. 1.2. 55. ΗΝ. ὕθὶ ἴῃ 5010 
τῖρτιο πος υὐἰκῆῳ ΡΙδηΐοθ πᾶ56Ὶ ἰγϑα!ῦ. 
Οοπῇ. ΟΟ] ΠΕ 11 46 ΒΗ. Ε. 2,9. ΖΕΌΝ. 
Μελίνην δυΐειη 6586 ποὺη Ρδπίουτῃ 
ᾳυοάάδπι, 564 ϑογριπι νυ]ρατο Ῥεγεὶ- 

Σιττάκη] Οἰεβίαβ ]Π1δηὶ Η. Α. τό, 
42: Σιττάκην Περσικὴν δὰ Ατραδοπὶ 
ΘΙΠΠΘΠΊ Παρθύ. Θίθρῃδηϊβ ΒγΖ. Σιτ- 
τάκην Περσικὴν 8110 Ιοσο Ὠοτηϊηδύ Ψιτ- 
τάκην πόλιν παρὰ τῷ Τίγρητι. ΘΟῊΝ. 
106 ᾿ποοῦΐο 6] 5 8ιῦπ, 46 8111 δα 51- 
Π]Βίγα μη, 81} δα ἀδχίγδτη '“ΓΊρΡΥΙα 15, τ] 
Ποάϊθ ϑἠογίαΐ οἰ- Βοιαϊά, ροπαπί, σοηΐ. 
ἘΘΠΠ6]]. Πιδέγ. Ρ. ο8, ΑἸἰπβινουίῃ. ρΡ. 
111 8.» ΚΟΟΠ. Ρ. 5ύ, αὶ ἀϊνογβδιη ρὰ- 
ἰαΐ Χεπορποπίθαϊη 8ΔῸ δὰ αὐδ ρΡοϑίθϑ, 
18. ἀἸοΐα 68. 

14. δασέος παντοίων δένδρων] Ἐ 6: 
1, 4,10, παράδεισος ἔχων πάντα ὅσα 
ὧραι φύουσι" (ἔοοη. 4,18: Παράδει- 
Ὁῦς: πάντων καλῶν ΤῈ καὶ ἀγαθῶν μεστοὶ 

ὁπόσα ἡ γῆ φύειν ἐθέλει. Ου͵ὰ8 δἄ- 
7βον! σΟΠΒΟΡ ΟΠ μθη ἢϊσ ΒΘΟ]ΌΙΌΓ 
δασὺς, ααὰπὶ υϑιΐαΐα 510 στη αδίνο, 
αὖ Αὐτίδηὶ ΑΠδΌ. 7, 20,3 : Δασεῖα ὕλῃ 
παντοίᾳ, Θὕ ΒΘΙΏΡΘΙ ἃρια ΧοΠΟρΡΉ. 
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᾿" ", » ΄, » Χ -. ᾧΨ , ν ᾿ξ' 
ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος καὶ “Ξε- 
νοφῶν" καὶ προσελθὼν ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύ- 
λακας ποῦ ἂν ἴδοι Πρόξενον ἢ ἢ Κλέαρχον" Μένωνα δὲ οὐκ 

ι6 ἐζήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ ᾿Αριαίου ὧν τοῦ Μένωνος ξένου. ἐπεὶ 
Ἀ ΄ 3 “΄ » ’ " ἃ ΄ 5 ε΄ Ψ 

δὲ Πρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρω- 
η 57 ΄ . δ᾿: 4» ΄ .-, 

πος τάδε. ᾿Ἐπεμψέ με᾿᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄν- 
-- ὥρι 3 Ἅ, 

τες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ 
ΕΝ Ἡ τὶ 3 “-“ “ - ’ ; Ἵ ᾿ 

ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς οἱ βάρβαροι: ἔστι. δὲ στράτευμα 
Χ 5 ἴω 

17 πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν 

τοῦ Τίγρητος. ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακὴν, ὡς 
διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτὸς, ἐὰν δύνη- 

ε λ “ ᾽ » , “ - 

ται, ὡς μὴ διαβῆτε, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποτα- 
- -“ 7 7 ΄ι 5᾽ ἈΝ 

τι8 μοῦ καὶ τῆς διώρυχος. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν [το] 
Ἁ μ ’ ἃ ε 

παρα τὸν Κλέαρχον καὶ φράζουσιν ἃ λέγει. ὃ δὲ Κλέαρ- 
τοχος ἀκούσας ἐταράχθη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. νεανίσκος 
δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη 
τὸ ἐπιθήσεσθαι καὶ λύσειν τὴν γέφυραν. δῆλον γὰρ ὅτι 
5» ͵ “Ν ΄- ὉΟδ ε σι: Ἀ 3 

ἐπιθεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι: ἐὰν μὲν οὖν νι- 
΄: ͵7ὕ ΄ 7 9 Ἁ Χ ͵ 5» Α Ἀ δ 

κῶσι, τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γεφυραν ; οὐδὲ γὰρ ἂν πολ- 
Ν , Ψ' Ὑ δ σ , «ε ΄ “- 

λαὶ γεφυραι ὦσιν, ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωθῶ- 
5 ε ΄ - “ “ -- 

οο μεν" ἐὰν δὲ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ 
΄ 5 - σ 7 5Ὸ.Χ Χ “ ΄ 

ἔξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι φύγωσιν" οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι πολλῶν 
’ » ΄ ἤ “ - 

ὄντων πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύ- 

15. πρὸ τῶν ὅπλων οἵη. Τ. ἄνθρωπός τις ἠρώτησε Ἀ.Β.Ο. Ὁ. ἠρώτησεν ἄν- 
θρωπός τις. τις οἵη... ἴδη Α.Β.Ο. ξείνου Ἀ. τό. αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς 
Α.Β.Ο.Ε. Οεί. αὐτὸς εἴη ὃν ζητεῖ. τάδε δἀαυπί ἃ.Β..Ε. ἔπεμψε Ἀ.Β.Ο. 
Ε,. Οεί. ἔπεμψαν. ὃ ἀριαῖος Κ. ἀρτάοζος Α.---1).Ε.1. ἀρτάξζος Κα .-Ο εἰ. ἀρ- 
τάεζος. εὖὔνοι . εὔνοοι (. γΥ. ἐπίθωνται Ὁ. πλησον Ὁ. ΡΓ. 1. παρὰ 

Α.--Θ;. Ὁ εἰ. ἐπί. τοῦ] αὐτοῦ Η.",. οπα. Β. φύλακας Ἐι.---Ἰ, Γκο. 5. 
ὡς Α.Β.0.Ἑ. ει. ὅτι. αὐτὴν λῦσαι Ἀ.Ο. αὐτὴ λῦσαι 1,. αὐτὸν λῦσαι Β. 
Οεἰ. λῦσαι αὐτήν. ἐὰν Α.Β.Ο. Οεί. ἤνπερ. ἀπολειφθῆτε Ἀ.Β.0.Η.1.Κ. 
Ι,1.Ζ. ἀποληφθεῖτε Ὁ. ργ., ἀπολειφθῆτε τα. ΡΥ. ναὶ 566. 18. ἐταράχθη σφό- 
δρα καὶ ἐφοβεῖτο Α.Β.Ὁ. Ο εἰ. ἐταράχθη καὶ ἐφοβεῖτο σφόδρα. 19. οὐκ ἀκ.} 
οὐ ου κἀκ. Ἀ. τὸ ἐπιθέσθαι καὶ λῦσαι Β.Θ. τὸ ἐπιθήσεσθαι καὶ λῦσαι Ο. τὸ 
ἐπιθήσεσθαι τὸ λῦσαι ἃ. τό τε ἐπιθήσεσθαι καὶ τὸ λύσειν Ὦ. (Ὑεΐ. τό τε ἐπιθή- 
σεσθαι καὶ λύσειν. ἐπιθεμένους Α.Β. Ο. Οει. ἐπιτιθεμένους. δεήση Δ.Β.Ο. 
ἂν δεήση Η.- -[Ι,.Τ.Ζ. ἂν δεήσει Ἐ. αὐτοὺς ρΡοϑβί δεήσει. οτα. ἃ.Β.Ὁ. λύειν 
αὐτοὺς Α.Β.Ο. Οεξ. αὐτοὺς λύειν. ἂν] ἀλλὰ ΟἉ,ρτ. ὅπου Β. φυγόντες 
φεύγοντες 0. σωθῶμεν Ἀ.Β.Ο. ὍὉει. σωθείημεν. 20. ἐὰν δὲ Α.Β.Ὁ. (ει. 
ἂν δ᾽ αὖ. ὅποι ϑίοθρμαμπιιβ. ὅτου [. Οεΐ. ὅπου. φύγωσιν Α.Β.Ο. Οει. 
ἂν φύγωσιν. ὄντων Ὀ15 (. περ ἂν Ἀ.Ο. πὶ. ἰετί., 4] ΡΓ. περαν 51Πη6 8(6., 
Η.--Ἰ,. περᾶν Β. 

1. πρὸ τῶν ὅπλων] Υ. δα 2, 2, 2ο. ᾿Αρτάβαζε 8}}}Αρτάοζε. ΒΟῊΝ. Θυοά 
τό. ᾿Αρτάοζος] ΟΥγτορ. 6, 3, 31 Ργοὸ βμιδθεϊ ᾿ΓΖείζεβ Ηϊβέ, 3, 717. 

- 
- 
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ε “4 “ Υ μ , 

χιρᾶας. ἀκούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγγελον [1|} 
3, « ᾽ ’ σ΄ ΄᾿ 7] 

πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώ- 
οὶ ν Χ “κ 3, , 

ρυχος. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι πολλὴ καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις 
᾿" Ν Α͂ , Χ -. ΄ “ ε Ἂ 

“2 πολλαὶ καὶ μεγάλαι. τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βὰρ- 
» ς ῇ 5 “ Χ εῷχ 

βαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν, ὀκνοῦντες μὴ οἱ Ἑλλη- 
΄ Ν 7 3 “ ΄ 3. Ἃ 

νες διελόντες τὴν γεφυραν μείναιεν ἐν τῇ νήσῳ, ἐρύματα 
Ψ, 57 Ν ᾿ 7 ΒΩ Ὰ ΧΝ δ Ὶ εἶ 

ἔχοντες ἐνθεν μέν τὸν Τίψρητα, ἐνθεν δὲ τὴν διωρυ χα; τὰ 
δ' ἐπιτήδεια ἐ ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν “μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγα- 
θῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων εἶτα δὲ καὶ ἀπο- 
στροφὴ γένοιτο, εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 

,5 μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο: ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν ὃ ὅμως 
φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδαμόθεν οὔτε 

Χ ᾿ . » Ν 53 - 7 ςε « 

πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυ- 
Ψ' Ρ] [4 3 Ν ἍΝ ΠΣ » ,ὔὕ ,, 

24. λάττοντες ἀπήγγελλον. ἐπειδὴ δὲ ἐως ἐγένετο, διέβαινον 
τὴν γέφυραν ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς 
οἷόν τε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγγελλον γάρ τινες 

τῶν παρὰ Τισσαφέρνους “Ἑλλήνων ὡς διαβαινόντων μέλ- 
3 » “- Χ ὅν ΤΣ ΄ 

λοιεν ἐπιθήσεσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν" διαβαινόν- 

[12] 

21. ὁ κλέαρχος ταῦτα Α.Ὁ.Ο, (ὑεῖ. ταῦτα ὁ κλέαρχος. 
Δα] τη. βθ65. τοῦ οἵη... πολλὴ] πολλαὶ Α. πόλεις καλαὶ καὶ μ. Η.].. 
22. διελόντες ΗΠ ΟἸΖΙΠΔΠησ5. [ΔὈΤῚ διελθόντες. Ϊπ Α. δα γέφυραν ποίδί αν λυ 
ΒΌΡΥΔ νΘΥΒΌΓ͵Ω Ροβίξαπι. ἢδ6 Ὁ. εοῃξ. ρᾶυ]]οὸ ᾿πῖγτα. δαϊααβ ν. ὀκνεῖ εὖ ν. ὑπο- 
πέμψαιεν Δ ΓΘ 5 ὀκνοῦντες---οἴ ἐγνώσθη---μείνειαν Ὀ15 διαβάντες. μείναιεν 
μείνοιεν ΓΔΕ τ». 1.Κ.Ζ. μίνοιεν ἴ,. μείνειεν ΒΕ. Ο. Ροϑί μείνοιεν ῬεΥρῚς ἤ τινα 
εἰς φρουρὰν μείναιεν (ᾳι1λδ8 οΥαΒ8118 ἀεἸοία) ἐν τηνόσω (νήσω ΘΟΥΤ. τὴ. 5} ΘΟ υ 

ἡ οτη. Ἀ. εἱ (. ρζ΄... φαὶ 

51Π|116 αποᾶ ἐν τῇ ἔσω Δ. (εἴ. μένοιεν. 
ἀγαθὴ Α. ἐργασαμένων .Β.0.Ε. 
δὲ οὐ μα Α.Β.Ο.. (θᾶ. μετὰ ταῦτα. 
24. ἐπειδὴ δ᾽] ἐπείδ᾽ 1). 
(ει. διέβησαν. 
ΔΊΙΠΗ 1.Κ Τ,, 
(εἰ. ἐπιτίθεσθαι. 

22. ἐν τῇ νήσῳ] Ῥεγίηοὲ πὰς Ἰοσι8 
ῬΟΪν ΘῈ] ὯΝ 2.,.Δ.5 Κλέαρχος μετὰ τὸν 
Κύρου θάνατον τῶν Ἑλλήνων κατα- 
σχόντων χώραν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν 
(ποταμὸς ἐκυκλοῦτο τὴν χώραν ἐλαχί- 
στῳ “διειργόμενος ἰσθμῷ μὴ νῆσον εἶναι) 
κωλύων ἔνδον στρατοπεδεύειν, ὡς οὐκ 
ἔπειθε, πεπλασμένον αὐτόμολον καθη- 
κεν ἀπαγγέ ἔλλοντα, βασιλεὺς τὸν ἰσθμὸν 
τα ἀποτειχίσαι. τοῦτο ἀκούσαντες 

Ἕλληνες καὶ πεισθέντες Κλεάρχῳ 
ο τἰὐβεύουσιν ἐ ἐκτὸς ἰσθμοῦ. Ουῶ 
νἸα 65 δχ 8116 Πη0 ἔοηίθ ἀποῖα 6586. [Ἃη- 
Βα ηΐ [ΔΥηΘη νϑβϑυϊρΊα ὨΔΥΓΘΙΙΟΏ]Β ἴῃ ΟΥ̓ᾶ- 
ΠΟΠΘ ΧΕπορμοηίοα. (ὐδίθγτιτη Ἰοσιι 

“, κς, Ὁ ᾿ Ὃ 

ηὼς Α. ἕως 58. ν. Ε΄ τὴ πιαγρ΄. α. 
ς Ν ἈΝ ’ , ΦΣΝ Ν, ἑπτὰ καὶ τριάκοντα 1). τριάκοντα καὶ ὀκτὼ Ἐ. 

ν ΄ ΄“ ’, 

παρὰ τισσαφέρνους τῶν ἑλλήνων Ἐ᾿. 
᾽ ὐγᾷσ, κἀκ ΄ 
ἀλλ᾽ αὐτὰ μέντοι Α.Β.Ὁ 

ποταμὸν Ροϑί τίγρητα οτῃ. Α.Β..Ἐ. 
εἶτα καὶ Ὁ.Η.1.Κ.1,.Ζ. 22. μετὰ 
ἐπέθεντο Ἡ.1,. 1. ἀπήγγελον Α. 

διέβαινον Α.Β.Ο.Ε. 
ἐξήγγελον 

ἐπιθήσεσθαι Α.Ἐ.6. 

ΡΟ] ΈΘΩΙ 5] ΘΟΙΩΡΆΓΕΒ ΟἸ]Ὶ Ῥπαογἀϊάοο 
ό,τ ἂς 510111ὰ : Ἔν εἴκοσι σταδίων μέ- 
τρῳ τῆς θαλάσσης διείργεται τὸ μὴ 
ἤπειρος οὖσα, ἴαο1]6 ΔρρΑγθ ἀρὰ 
Ῥοϊ]γεοηυτη διειργομένην ΒΟΥ] ἀθΌ ΘΓ. 
Ῥγροίοσθα δρρᾶῖθῦ ϑουρίοσθμΣ ΘΌΠῚ 
4αθη ῬΟΙ ΘΠ Θχοογρβιῦ αΠ]σθηΐθτα 
ΠΟΥ 1415 Ἰθοΐουοπη οἵ ᾿τηϊ δίουθια 
ἔα15586. 5ΟΌΗΝ. 

24. τριάκοντα καὶ ἑπτὰ) ΒΘΟΘΠΙΊΟΓΕ5, 
4] ἰο]Π θη δαΐ 40, 30, 345 5664 οὐδ 
28 γ6] 209 ΠΑΥΙρΊ5 Ἰπποία τ ΡΟΠίθηΣ 
γΘΡογοσὶηΐῦ δα Βαρμαδά, ᾿παϊοαὺ Βρη- 
Ὧ6]1, Πιδίγ. ᾿. οὗ. 

Η 



98 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥΒΙῚ 

7ὕ « ΄- 3 ΄ » ,ὔ » » -- 

των μέντοι ὁ ᾿λοῦς αὐτοῖς ἐπεφανὴ μετ ἄλλων σκοπῶν 
3 7 Ν ΄ 5 Χ ᾿ 3 5 Ε 

εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμὸν" ἐπειδὴ δὲ εἰδεν, ᾧχετο ἀπε- 
λαύνων. 

᾿Απὸ δὲ τοῦ ,Τίψρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας [12] 
παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμὸν, τὸ εὖρος 
πλέθρου: ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦθα ὠκεῖτο πόλις με- 

͵7 --τ ν᾿», 53 Ν Ὰ 3 7] “ὀ δ [2 

γάλη, ἡ ὄνομα ᾿ῶπις" πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς Βιλλησιν ὁ 
7 ΕἸ Ἁ 5 

Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ 
» ’ ᾿ Χ 5, ε ΓΑ 

Ἐκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων ὡς βοηθήσων βασι- 
΄σ ε ΄- ’ὔ 

λεῖ: καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχομένους 
ο 5 Ἀ ΄ « ω Χ » 

"ὁ τοὺς “Ελληνας ἐθεώρει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, [14] 
» ΄ κι ἐν, ψν ἉΨὮ » ΄ “ Ν 
ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος. ὅσον δὲ 

“ἢ 

᾿ 
ὁ δηΐβ γλοῦς δΔἀά. Α.Β.Ο.Ε, αὐτῶν Α. εὖ (Ὁ. ργν., οογγεοΐαβ τη. ἀπὲ. ἄλ- ; 

λωνος ΚΗ 1. Τ᾿. εἴ σαπι βῖρηο ΠΟΙΊΪΪ 8 ῬΓΟΡΥΙΪ Ι.. διαβαίνοι Α. διαβαί- - ᾿ 
νοιε Ὁ... Ργυ. ἐπειδὴ δὲ Α.Β.Ο. Οεῖ. ἐπεὶ δέ. 25. ἀπὸ τοῦ τίγρητος ἐπο- ι 
ρεύθησαν οὖν Α. δε ίξι ν. τὸ τὴν Οὐ δἔ. ἐπορεύθησαν 10. Θ εἴ σαν Ὠαθοί ἴῃ : 
ΥΑΒΌΓΤΔ. εἴκοσι Β. πλέθρον Α.Ο. ἡ δααιΐ Ὁ. τη. Ρ᾿ΓΊ. Μαχιπητι5 ; 
ΡΙαπαάιαβ [)6 σοηβίγ. γε. Ρ. 357: ΒΙΥ6 ἄθογε. ΠΘοαΡρθμβ ἴῃ Μδτμθὶ [μεοεΐ. 
Μοβα.1, Ρ. 56: ᾿Απαντᾶν καὶ ἐναντιοῦσθαι καὶ μάχεσθαι, δοτικῇ, ὡς καὶ Ξενο- 
φῶν' καὶ μετὰ δυνάμεως ἐλθὼν ἀπήντα τοῖς ἀπὸ Σούσων ἥκουσιν. 

ἐπιστήσας Α.Β.0.Ε. Οεἰ. στήσας. 
’ ΕῚ Ό 

26. ὁ δὲ ἐπορεύετο---ἐπίστασιν ϑυϊάδβ ν. ἐφι- 
λὴν Ἐ,. 
Ο εἴ. ἐθεώρει τοὺς ἕλληνας. 
στάμενος. δὲ] [ΔὈ τ] δ᾽ ἄν. 

Γλοῦς] Υ'΄. δὰ 1,4, τό. 
25. Φύσκον) ϑίορμαπιβ ΒΥΖ. 'ῃ ἢος 

ΠΟΙΏΪη6: Ἔστι καὶ ποταμὸς Φύσκος, 
καθά φησι Σοφαίνετος ἐν Κύρου ᾿Ανα- 
βάσει. ΒΟῊΝ, (ὑδπαίθιῃ μού ἔπ- 
1588 ΤΊΡΥΙαΙβ φαάᾶτὴ ἤπνίαιϊη ααὶ ΠοαΪΘ 
“αλδην ορὶπαΐαν ΑἸηβνοσίῃ. Ρ. ττύ, 
Κοςοῆ. Ρ. 57. Οὐὐπῇ. οἰϊαμη ΚΙΠΠΕΙΓ, 
“]ουτπεν ἐμγοισὴ, 45ϊα ϊποΥ, Ρ. 47) 8. 

᾽Ὧπις}] Αἢ δδάθιῃ 810 αᾶτη τηθπιο- 
ταν Ηογοαοί. 1, τ80 εὖ Αυγίδπὶ Απᾶ- 
Ἀ4515, ἀϊβραΐαϊ Μαππετί. (αθορτ. νοὶ]. 5» 
Ρ. 46ο. Ηετοαοΐαβ ααϊάθτα ΕΥΟΝ 
ἴ6Γ δῇ “ΠῚΡΥΙη Ροβιζατ ὉΠ ΘΙῚ 6588 αἷῇ: 
ἴα ἰἀτηθη αὐ ᾿πἴτὰ ἀν 15 οβῦα ροβὶ- 
ἴϑιη 1Π6]]Πρ ΘῈ 6 ΠΘΟ6586 510. ΑΥ̓ΤΙΔΠῈΒ 
7» 75»11 Βἰ ΤΏ] ΠΟΥ πόλιν ἐπὶ τοῦ Τίγρητος 
ὠκισμένην αἸεϊῖ. γαϊοβίθηθβ ϑῖτα- 
ὈΟΏΪΒ 2, Ρ. 80 α6 ἘΘΡΓαῖο : Γενόμε- 
νον δὲ τοῦτον ἔγγιον ἀεὶ τοῦ Τίγριδος 
κατὰ τὸ Σεμιράμιδος διατείχισμα καὶ 
κώμην καλουμένηνὔἾ Ὥπιν διασχόντα: ταύ- 

της ὅσον διακοσίους σταδίους καὶ ῥυέν- 
τα διὰ Βαβυλῶνος ἐκπίπτειν εἰς τὸν 
Περσικὸν κόλπον. δ ἔδγα τδρϑεξ 
11,9}. 5290. Οοα Ἐγδίζοβίῃθηθβ Θρὶπ 
γοοδΐ κώμην, ΠΟῊ πόλιν, ἃ ᾿τηρΡ661Γ6 

ἔχων πολ- 
τοὺς ἕλληνας ἐθεώρει ἃ.Β.Ο. 

" 

ΠΕΙΠΪη6 ΠῚ ἀθθεῖ ἴῃ σΘΟρΎΔΡΗΪα Τρ 
ῬΕυβ1Οὶ γεγβαίατη, Οὐ] 8 ὑὙθθβ Ὀ6Π6 
γαι]ΐα5. 8}}1 κώμας αἸοσμηξ. Ῥγεοίθσθα 
ΕΧ ψεγθ]8 Εγαϊοβίθη1β βα[18 ἀρραγϑξ 
ΤΩΠΙΓΊΙΤῚ δ ΘΠ ΓΆΤΉΪ415 ἀηέθ ἀσθθιη Ορὶπ 
αποξαπηξαϊββθ ; ἰΐδα πα βαί]β ΙΟΠΡῸ βρᾶ- 
[10 406888 ρούαϊδ 80 ασρθὲ ΟΡι. [ρΊΓΥ 
Π181] ᾿πηρϑα!ς φαομητ8 ΕΑ οϑ  μ  Πΐ8 
Ορίη βαπάθπ απ8πη0Δ| ΧΟΠΟΡΠοηΐθδια 
Ραΐθιητιβ 65ββ6. ΒΟΌΗΝ, πη ἔαϊββα 
Ορίη ροβὲ δ Π]Ιαπὴβ Τὺ Εβδανβ θῃ 
ἐμ (δοσταρὴψ ὁ. «ποῖϊοηέ Ἄ3ϊα, Ῥ. 
101 8. αἸβραΐαῦ οἴδιῃ νΥἹΓ ἀοοΐα5 Εαϊηῦ. 
Πουΐοιυ, ΝΟ]. 53. Ρ-. 324- διΐδιῃ ἔ]558 
ἔευθ ἘΠῚ ΠΟαΙΘ βἰηΐ σαΐῆξθ ἸΟΘΟΓΙΙΠῚ 
Βαῤιϊὲη, νοὶ ροῖ8 Εϑχὶ Βασπααά οοτι- 
ποῦ ΑἸπβνουίῃ. Ρ. τί 5-ό. ΑἸζοσγαπι 
Ρτοθαΐ Κοςῇ. Ρ. 57. 

ἐὔθε ὕηννΑξ νεῖ νόθος ἀδελφὸς] Υ. 

3: 4- 12. 
26. εἰς δύο] [)6 Ἰαζτααϊηθ ἀἰϊοίαχῃ, 

αἵ 80. ΡοΙΪγη. 2, Ἰωδὰ: ᾿Αγησίλαος-- 
ἐπιμηκύνας τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ δύο 
τάξας. 5ΟΗΝ. ΟΥορ. 2,321: Πα- 
ρηγγύησεν εἰς δύο ἃ ἄγειν τὸν λόχον. 

ὅσον ἂν Ῥτο ὅσον 1Πασπατη ἴῃ ΠΌΓΟΒ 
ΟἸΏΠ65, αὖ ὃν ἂν Ρ͵ΙῸ ὃν 2. 5: 11, 
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χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦ- 
τον ἦν ἀνάγκη χρόνον δι ὕλου τοῦ στρατεύματος γίγνε- 
σθαι τὴν ἐπίστασιν: ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς 
Ἕλλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆ- 

27 χθαι θεωροῦντα. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας [15] 
σταθμοὺς ἐρήμους ἐξ παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς ΠΠα- 
ρυσάτιδος κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. ταύ- 
τας “Τισσαφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι ἐπέτρεψε 
τοῖς Ἕλλησι πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ 

αϑπρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα. ἐντεῦθεν δὲ ἐπορεύθησαν [16] 
σταθμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι τὸν Τί- 
γρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ 
σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις φκεῖτο μεγάλη καὶ εὐ- 
μων ὅ ονομα Καιναὶ, ἐξ ἧς οἱ βάρβαροι διῆγον ἐπὶ σχε- 

δίαις διφθερίναις ἄρτους, τυροὺς, οἶνον. 

τοῦ ἡγουμένου στρ. Ἀ. 
Β.Ο. ἂν ἀνάγκη Ν. (εἴ. ἀνάγκη. 
448. ἐπίτασιν 1)... ",---ὶ,. 
ἑαυτοῖς οἰϊάτη Εἰ. 
(οί. μηδείας. καὶ παρασ. '". 
δηΐ, ([οτί. ἐπαγγέλλων). 

καινναὶ ΒΤ. 

ἐπιστήσειε Α.Β.Ο.Ε. (Οέ, ἐπιστῇ. 
χρόνου Ἀ. 

ἐπίστησιν Ἀ. 
ἐκπεπλῆχθαι] χ οτλ. σὑτῃ βρϑίϊο ΟὉ.β 

ἐπεγγελῶν] εγγεὰλ ἴῃ ταϑυγα 6 110. Ο. τη. 
ἐπαγγελῶν ΑΙΑα. 

ἐπέτρεψε τοῖς ἕλλ. Β.Ο. Οὐ. τοῖς ἔλλ. “ἐπέτρεψε. 
τέτταρας Α.Β.Ο. τέσσαρας Ἰὼ. (ὑεῖ. πέντε. 

σχεδίαις διφθερίναις ΝΆ, σχεδίαις διφθεριναῖς Α.Β.Ὁ. (Ὠϊς 

ἦν ἀνάγκη Α. 
γίνεσθαι Α.Β.6.",. 588:- 

στράτευμα ἑαυτοῖς τοῖς ἕ. Α. 
27. μηδίας Ὦ. 

διαρπάσαι----ἀνδραπόδων οτη. Α. 
28. δὲ ΟΠ]. Α]ά, δσί οἵ. 

ἐπ᾿ ἀριστερᾷ Β. ἐν δεξιᾷ Εἰ. 

ς ἴῃ σχεδίαις Δ] 685 Π1. 566. .) Β. σχεδίας διφθεραίναις Ἐὶ. (εἴ. σχεδίας διφθερῶν. 
τυροὺς Α.Β.Ο.Ὁ. Οεΐ. τυρόν. 

27. Μηδίας] ““ΧΕΠΟΡΠΟῺ Ὡδη1685 [Π15 
ἐγαοῦ Μίβαϊα; Ὀαΐ ΑΥΤδη απ Οὐ ΘΓ5, 
ὙΠ ΤΌΤ ῬΥΟΡΥΙΘίΥ, 681]5 10 ΑΘΒΥτΪΔ : 
ἔου Μϑάϊα δχίθπαθα ἢο ἔυγμεον ννϑϑύ- 
γγαΓα ἐῃδὴ τηοιιηΐ Ζαρτοβ.᾽" ἘΘΠΏ6]]. 
Πιδέγ. Ὁ. 124. 

κώμας] Ηᾳς ρογποῦ Ἰοοὰβ Οὐββίδ 
Ἐπ 8]: ᾿Αναχώρησις Κλεάρχου τοῦ Λα- 
κεδαιμονίου ἅ ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ Ἕλλησι 
τῆς νυκτὸς, καὶ τῶν τῆς Παρυσάτιδος 
πόλεων μιᾶς “κατάληψις, εἶτα σπονδαὶ 
βασιλέως πρὸς τοὺς Ἕλληνας. ΕΠΔΠ 
ἢϊπο ἀρρδγοῦ ποιηϊηὰ πόλεως εἴ κώ- 
μῆς ἴῃ Τοῦ 5 ῬΟΥΒΙΟΙΒ ΒΘ 06 ῬϑυΠΙὐδ ΓΙ]. 
ΟΗΝ. 1)6ὲ Ῥαυνυβδίαδ ν.ὺ, [, 4. 

28. ἐν ἀριστερᾷ] Μαῖθ Εὰ. ἐν δεξιᾷ 
Βαδεῦ; ΤΊρΥη ΘΠ1ΠῚ άπ {ΥΔηβἸουδηΐ 
ΒΌΡΓΑ 5. 29. 5ΟΗΝ, 

Καιναὶ] ϑίερῃμαπαβ ΒγυΖ.: Ἔστι καὶ 
πόλις Κάναι τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. 
Καινὰς 6586 ἸΙοσιπη, ααἱ ΠοαϊΘ ϑεηη 
γοσδίαν, 84 οξίϊατη ΖαὈ δι] ΤΩΪΠΟΥῚΒ 51- 
[Ὁ 1, ΒαΒρΙοαίαγ Μαηηθχῦ. αθοργ. γνο]. 

5, Ρ. 338. υθΙ αἰ]οποτη νἱγο ἀοοΐο 
1Π]1Ο]Ὁ τηθηΐο ἤμθπν!! ΖαὈ δι] ΟΠΊ1888. 
Τηΐου ἀΥσττηθηΐα ΟΡΙΏΙΟΏ]5 51188. ΡΟΒαϊΐ 
αἰβίαγθ οχ ΒδΥγίΟ 6 ΧΟΠΟρΡΠοητ5 Ο- 
Ὀὶμὰ ἃ (ἰδ 15 24 ρδγαβδηρὶβ, (ὑθηδ8 ἃ 
Ζαραίο ἥπν!ο, αιιθπι γοαχῃ οὐ Ζαθιιπὶ 
ΤΩΔ]ΟΥΘΠῚ 6586 βίαϊαϊδ, 16 ρΔΥΔΒΔΏρΊΒ. 
ϑ6α 81 ΟΡρὶβ ᾿πίβυ Ζδθπι τρϊποσθτα οἵ 
ΤΩ Δ]ΟΤΘτα 5108, ἔαϊῦ, αιο τὴ Β᾽[π|π οἱ 88- 
βιρῃδΐ ἰαθτ]ὰ Ηδοι Θηϊδη8, Ζδθτιπ τηϊ- 
ΠΟΥ ΠΟ ἰγϑηβιογαηΐ ατερθοὶ, πος - 
ΠΪΒ5 ὉΠῸΪ νϑυατη βιύαση δα οβίϊατη ΖϑὈὶ 
ΤΩΪΠΟΤῚΒ ἀϑβιρῃανι Μαηπουί. 5ΟΗΝ, 
Οοηβοηῦς οαπὶ Μίδηπουίο ΑἸηβυγουίῃ. 
Ρ. 1190, αἰδβοη απῦ Κοσῃ. Ρ. 58, 4υ] 
ῬΥΘΟθυ θη 5 βουιρίσγαιη ϑίθρη. ΒγΖ. Κά- 
ναι, τοίοτ δα τι παβ μοῦ] ἰ αἰαἢ- ϑλογ-: 
φαΐ αἰεῖαβ, εἰ τοί. Η]8. νο]. 9, Ρ. 93. 
Ν. 84 2,4:1. Θυορά δαΐεπι Ζαἰγαϊατγη πη]- 
ΠΟΙΘΠ., 6] (86 018 ΠΘΟΘΒΒΘΙΙΟ ΓΔ ΏΒΘῈΠ- 
Ἃ5 Γαϊῦ, ΠΟΙ τηθΠ]οΥαῦ τ ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ 
ποίας [ἀγατά. 1))δοουογὶθδ, ν0]. 1, Ρ. 
226, αὖ 81105 ἥιν!ο08, Δα 4108 Π1Π}] σθ8- 

Η 2 
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ΚΕΦ. ΚΕ. 
εἶ “ 3 “ », ἢ Ν ’ Ἁ Ν 

Μετὰ ταῦτα αφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμὸν, τὸ 
3 ’ὔ ,ὔ ΄“- 

εὖρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας 
΄σ 5 Χ ΄ ε Ν “ 

τρεῖς" ἐν δὲ ταυταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία 
ἣν , 3 “ 

2 ἐφαίνετο ἐπιβουλη. ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ συγγενέσθαι 
τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας 
πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα 
ὅτι συγγενέσθαι αὐτῷ χρήζοι. ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. 
» Χ Ν “ ’ὔ « 7 ’ὔ Ν 

3ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. ᾿Εγὼ, 
΄ τῇ Χ εὐ, ἊΨ ’ Ν Ν 

Τισσαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς 
’ὔ Χ » ͵ 3 ΄ ͵ Ἀ 7 

δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" φυλαττόμενον δὲ σέ τε 
ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυ- 

1. ἀφικνοῦνται Α.Β.(.Ἐ. εἰ. ἀφίκοντο. 
τα Α. (εἰ. ξάβατον. πλέθρων] ὅπλων 10. 
δηΐθ τισσαφέρνει (--νη Οὐ. ργ.) ἀαα. Α.Β.6. 

ζαπάταν͵ ζάπαταν Β.. ξάπαν- 
2. ξυγγενέσθαι Β.Ο. τῷ 

ξυγγενέσθαι Α.Β.0..Ὲ, χρή- 
{ει Α.Β.Ο. δέοιτο Ε΄. (εΐῖ. χρήζοι. 
Β. (εΐ. ἑτοίμως ἐκέλευσεν. 
τοιάδε ῬΙΓΉ. διδομένας Η. 1]. ἦτ 

{ὰΠ| αβῦ, Ρ. ὅτ, 1ὰ βιὰτη θηΠ6]]. ΠΙμϑίτ. 
Ῥ. 67, Δηϊπηδαἀνουϊ ΠΟΤῈ 5010 ἴδοογο, 
41 ῥτϑοίοσιγοῦ απὸ σθοσταρῃϊ ΡΟΙ 8 
αῦδπ αἀτιοὶβ Θχ θυ ἔαϊββοῦ ΡΘΥΒΘααΙ. 

σχεδίαις διφθερίναις Οοτηρατγαΐ Ζου- 
ὯΠῚ8 ΑὙΤΊΔΩΙ Ῥεγιρί τη τὴ. Εσυίῃγ. Ρ. 
15 Ηυᾶϑ., 157 ΒΙαπο., 01 πανιριαᾶ 
Θ᾽ αβτη οι (ταΐθβ βαη) αἰσδηαῦ σχε- 
δίαι δερμάτιναι ἐξ ἀσκῶν. (ἀθηιι8 Τὰ- 
{ππῈ Ὠοαΐδαιιθ ἴῃ ἤπνηβ ΕῸΡΏγαΐα οἱ 
'ΓΊΡΥΙ πιϑιϊαῦα πη ἸΠΟΟ]86 ἰΚοἰϊοκ νοςδηΐ, 
46 ιο οοἸ]]θοίαβ πού!1α5 μά 068 ἴῃ (Ἐα- 
τηδηηὶ Κγεγηνβοἠέοη ϑαηιπιζμηψοη ΖΊΤ 
ἘΕγνκιωγης αδΥ μοὶίσοη, Θολγ, Ρατί. 
4. .12. ὅΟΗΝ. . θύραι, 5. 10. 

1. Ζαπάταν νο] Ζάβατον Ἰ1ΌΥῚ Ἰηΐτᾶ 
3, 3, 6 νοσαηΐ Ζάτην, 568 Ηαίςοβίηβο- 
ΠῸΠ) βθουαΐαβ Ζϑαηϊιβ Ζάβατον ἀφα}, 
416} ΘΠ ΘΙ 6556 αἰ σΟΙ] 6 Ραΐϊαθαΐ. 
Βοομαγίαβ ἀδθοργ. ὅδογα 4, 10 εἴ ΠῚ 
60 ΜΊΟΒ86115 ᾿ῃ Ξ'ΡΙ:Ο]6σ. ἀξορτ. Ρ. 243 
βίατα!ξ δα θη 6886 Ππανιατη αὶ ατο- 
οἷβ Δύκος διαϊαΐ, ποιηϊηθ ϑυσίδοο εἴ 
ΗδΌγαϊοο σοηνθηϊθπίθ. Εππάθηι οἵ- 
Ἰᾶτη ΟΕΠῚ ΑτἸηπηίαηο 1) αδα νοὶ ])ίαια 
23, 6, ὅτ, ἴαοϊς Βοομαγίαβ, μοῦ] Ζαὖ 
νοσαΐαμη. δα Μαηπηοτγί. θορτ. νο]. 5. 
Ρ. 432 8644. ἀοςεῦ [γοιπ οἱ (ὐΔρ ΠῚ, 
41 ἀϊουπίαν ἃ βουιρίουθιιβ ΤΘΓῸΠῚ 
ΑἸΟΧΔΗΘΥ, 6586 παν] απὶ σ ΠΪ ΠτιΠ|, 4] 
μοάϊεαμθ ποιηθὴ νοι πβίθτη Ζαὖ βουναΐ, 
ΓΩΔ]ΟΥῚΒ οἵ ΤΙ ΠΟΥῚΒ ΠΟΙΏΪη6 αἰβε ποία. 
Μαδϊοτγθοιη ἰδηΐπη ποπλϊηαῦ ἢ. 1. Χε- 

ἑτοίμως ἐκέλευεν Α.ΟΟ. ἐκέλευεν ἑτοίμως 
δ ἔισόλθον Α.Β.6Ὁ. γρ. συνελθέτην ἢ). τάδε] 

δὲ σέτε Α.Β.(. (Οὐ. δέ σε. 

ΠΟΡΒοη. ὍΝ, 06 ποπηῖπθ ἢαν!ὶ 
ΑἸηβνοσῖῃ. Ρ. τιρ: “6 ΕἰΥΙΩΟΙΟΡῪ 
οὗ {Π6 ατεοδΐ ΖδὉ 15 ἃ νεχϑᾶ αιββῆοη. 
ὙΠῈ πᾶτηβ 1 φβΈΠΕΥΑΙΥ Πραγά τνᾶβ 
Ζάθ΄ ΑΔ. 18 15 δαορίεα ὃν ΕἸΟΠ, 
ΓΠΟἢ, δηα Ἀδυν]ηβοη. [{ 15 σογίοΐη, 
Βον νυ οσ, 85 Β΄ Ἄην}16 Π85 τἀναποοᾶ, 
{Παΐ ἴΠογ6 15 ἃ {06 οἵ Κυτὰβ Ἡνίηρ 
ΟἿ 15 ὈΔηΚ5, σα116α ΖΙΡαττ. ΤΠονο- 
πού δηα ΤΑνθυπῖου ο8]16α τὲ ΖαΙῸ ἀπά 
Ζαυῦθ ; δπα Ὀγν ΡΊ]ηΥ 1Ὁ 15 δ] ]δα Ζεγ- 
Ὀ15; ἴτοιῃ με Ηδῦτγτεν, (Βα! άδθο, δπὰ 
Ατδῦιϊς, Ζογαῦ, ΔὈρτονιαΐθα Ἰηΐο Ζουῦ 
Δα Ζα0. Βοοδατγί βανβ, [ῃδΐ [πε Ζα- 
Ὀαΐοβ οἵ Χϑπορἤοη 15 Ζαθαΐ, νυἱτ οι 
{η6 ατϑεκ ἰογτηηδίιοῃ, δηα ἴΠ6 (ΠΔ]- 
ἄθε Πιαναῦ οὐ Πιαθραῖ. Ατημϊδη 
(23, 6, 21) (4115 [Π6 ρστϑαΐθι ἀπ ᾿6ββθὺ 
Ζ40, Πιαθὰ απαὰ Ααϊαρθα. δ᾽ διθβὶβ τὸ- 
ΤΥ ΚΒ ἰὨδΐ {Π18 σον υβῖοη οὗ Ζ ᾿ἰηΐο 
1) 15 σΟΙΠΠΊΟΏ, 85 ἴῃ Ζαθαϊαβ ἴον 9) 1α- 
ῬοΪὰ5, απα {ἢπ|5 Ζαῦα Ὀθοᾶτηθ 1δθὰ 
αηα Ααϊαθα. [Ὁ 15 γϑιη γ 016 {Πδΐ 
{Π18 σΟΠγΘΥΒΙΟη Οὗ Βοιηα8. νγὰ8 Ἀ͵6- 
βουνϑα Ὀγ [πε Βοιηδῃβ ἴῃ πδιηϊηρ' [Π8 
ΡῬΥονηοΘ Ααἀϊαθθπθ. με Ζ48΄ ΑἾ6ὰ 
τγὰβ ἤουνονῈν ὕπ6 Τγοῖβ οὗ [Π6 ΟἹ] 6 
Θθοστάρθετιβ, ΗἩθγοάοξιβ ἀπα Ῥο]υ ὈΪα8, 
ψ ΠΟ ΓΘ [ΟἸ]οννεα Ὀγ ϑίγαθο δπὰ Ρίο- 
Ἰϑιηγ. 

2. χρήζοι)] Ογαϊοποιῃ (Ἰθαγοὶ βο- 
φαθρηΐθτη ΑὙΊΒΌ468 νο]. 2, Ρ. 517 }παὶ- 
οἂΐ οἱ ἰαπάαι, 5ΟΗΝ, 
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’ ᾽ ΒΑ ς - , Ν , 
ἁλαττόμεθα. ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σε αἰσθέσθαι 

͵ὔ « ἴω σι ΄ 7 “. 53 Ὡ“ « ΄ 

πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς 
Ἂ ΄“- σι ἂ 57. Ἁ 7 

γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδὲν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους 
“ “ 7] 7 Ά Χ » 

σοι ἐλθεῖν, ὅπως, εἰ δυναίμεθα, ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπι- 
, Ν Ἂ 3 » Γ' »ὕ Ν Ν » “ 

σστίαν. καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώπους ἤδη, τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς 
Ν Ἂ 3 7 ἃ ᾿ς » Α “Α͂ 

τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας, οἱ φοβηθέντες ἀλλήλους φθάσαι 
ἕ ΄- » 7 Χ Ἅ 327) 

βουλόμενοι πρὶν παθεῖν ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε 
ἤ Ἂ..5 3 7 “ » ,. Ν. 5 

ὄμελλοντας οὔτ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν 
, ’ὔ 7 7 ΄ ΩΝ 

τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα ἂν 
7 “ ΄ Ἅ Ἑ Ἄν δὶ χὰ ᾽ 

παύεσθαι, ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ 
΄“ ζω “' Ἁ Ἁ Γι, ΄ ΄“- 

"ὀρθῶς ἀπιστεῖς. πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν 
 , σα “ Ἄ 7 3 ᾽ 7 ἀδονν (δἢ , 

ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ 
Ἄ “ Χ κ ΦΝἮ 2 » 

τούτων σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκωὼς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ 
Ἃ Ν. Ἀ σι ͵ 3 ΖῚ ΤΡ 

ἂν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ 
» ΧΝ 7 ὃ ᾽’ ’ ΄ ..3 ΄σ 

ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀποφύγοι οὔτ εἰς ποῖον 
ἂν σκότος ἀποδραίη οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀπο- 
σταίη. πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα καὶ πανταχῇ 

σὲ οἵη. Η.ἴ. 
κακῶς ποιεῖν Δ... Κα. (ὑεῖ. κακοποιεῖν. 

αἴσθεσθαι Α. 
τοιοῦτον 

4. οὐ δύναμαι Α.Β.Ο. (ὑε(. οὐδὲν δύναμαι. 
Ο.Ι. αἴσεσθαι ΚΚ. 
οὐδὲν Α.Β.(, Οδῖ. οὐδὲν τοιοῦτον. σοι] σου Ἐ.1.Κι, οτῃ. 1,.1, ἐλθεῖν] 
ἀπελθεῖν Κα. 5. ἀνθρώπους ἤδη Α.Β.(Ὁ. Οὐδ. ἤδη ἀνθρώπους. τοὺς δὲ 
καὶ ἐξ Α.---Π. Η.Κ.1.. (ὐθῦ. τοὺς δὲ ἐξ. οὔτ᾽ αὖ βουλομένους Α.Β... Οει. 
οὔτε βουλομένους. 6. ἂν 5. ν. Οὐ. τη. ργ. 7. πρῶτον μὲν γὰρ---κρα- 
τοῦσιν ϑιιοῦθοιιβ ΕἾ. νο]. 1, Ρ. 442 Οαἰϑῖ. οἱ θεοὶ ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι Ἀ. 
εοαδηηαιθ ογάϊηθ ΒΒ... Βιίοθεθοαβ κωλύουσιν ἡμᾶς, 566 ςοἄ. Α. ἡμᾶς κωλύουσι. 
(εἴ. οἱ θεῶν ὅρκοι. ἡμᾶς κωλύουσι. κωλύσουσι Κ - ἀλλήλους ΟΟ. ργ., υἵἱ 
νιαδίαν. αὐτῷ Ὁ. ἑαυτῷ ΘΟΡΘΘ 5. οὔποτ᾽ ἂν ἐγὼ Ἰάθπ1, 56 ἴῃ Α. 8. γο 
αὶ ἵπ [οχία οὖν. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα ὑπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε 
ὅποι ἄν τις “φεύγων Β.Ε,. (δὶς [ΔΙΉΘη ὑφ᾽ ὁποίου, αἱ Ν.) οἱ Α.Ο., αὶ ὁποίαν ΡΥῸ 
ὅποι ἄν. ὑπ᾽ ὁποίου ΡΓῸ οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ῬΙ[Π. ἀποφεύγοι Ἐ,. Θιοθέθαθ. ὁποῖον 
Βύοθδθ 8. ἂν οἵη. Α.Β.6.Ε. ἀποδραίη) ἀποδρώη 10. ἂν ἰσχυρὸν Α. 
ἂν εἰς ὀχυρὸν ϑίοθεδραϑβ. ἀπισταίη (ὐ. ῬΥ. πάντες γὰρ Α. ὕποχα͵] χα ἴῃ 
ταβ. 4 1π|. Ὁ. πανταχῆ ΟΟ. 8. ν. τη. 8686. πανταχοῦ Α. πανταχοῖ 1). πάντῃ 
ΘΟ ΘΙ. 

4. κακῶς ποιεῖν͵) κακοποιεῖν τὴν βα- 

σιλέως χώραν εβ (ὐΟτητηεΠΐ. 3, 5. 26. 
ΠΟΥΙΝ. Οὐηξ' τ, 6,7. 

5. μέλλοντας---τοιοῦτον οὐδὲν) Οοη- 
Βύγιοἴ]0 ΠΟῚ ᾿Π ΠΓΘ]Π ΘΠ 5 ΔΡ. ρορίδΒ : ν. 
ϑίθρῃ. Τὴ68. Ρ. 756, 1), α. Ὠ1πά. δὰ 
Ἐλαγ. Οτεβῦ. 1182. 

7. ἀποσταίη) Ἦος αοσααθδ ταΐεσυι δὰ 
τὸν πόλεμον ΔηϊτηΔανοΥ ΘΟ ροίον. δά 
ατορ. Ρ. 492, υἱ Ογπερ. 5, 4: ᾿Αφί- 
στανται τὸν ἥλιον ((8 68) ὑπὸ τὰς 
σκιάς. 
πάντῃ γὰρ πάντα͵] Ὥο ΒΌΡΥΔΊ, τ 

πάντων πάντα. ΖΕΤΙΝ. Εἰ ηὔδα 2,6 

7: Οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες προσ- 
ὡὠμολόγουν᾽ Ηΐον. 2, ὃ : Οἱ τύραννοι 
πάντες πανταχῇ ὡς διὰ πολεμίας πο- 
ρεύονται. ΑΙΙοσαὶ βαβρθούπμι ν] ἀθυὶ 
Ροββιῦ πανταχῆ». ὩῸΠ ϑβοίαπι αποά 
οὔ (Οὐ. ρΓ., 864. οὔδιη ᾳφιοᾶ δίο- 
Ῥθβ ρυϑοθοῦ πάντῃ, ουϊ ΘΧΡΙΠΘΔΠαΟ 
πανταχοῦ ΔαΠΙθού ΗΘ βγομῖα5, αὖ ἄλλῃ 
δχρ]οαῦ ἀλλαχοῦ, αποά ἸΠαύατα Ῥ͵Ὸ 
ΑἸΐοΓΟ 2, 6, 4, 1Π]πᾶ ᾿βϑιαπι πάντῃ 8- 
ἴθτα ΒΡ υ νδοιιατα οϑὲ ροβύ ρυὶαβ πάν- 
τῇ». Θοα6 ἡε]οίο πάντων. ΠΟΠ ΤΗΪΠῈ8 
στανιῖου αἰοϊταγ οὰπὶ ἴσον ςΟΠἤππο- 
τ Π7. 



109 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 
’ὔ »᾽ ΄ Ν “ Ν Ἁ ἈΝ “-“ κ΄ 

8 παντῶν ἶσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. περὶ μεν δὴ τῶν θεῶν τε 
καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ οὺς ἡμεῖς τὴν φι- 
λίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα" τῶν δ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ 

οἐν τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. σὺν 
Ἁ Ἀ σ΄ Ἁ «.φὉΧ “ . Ν 

μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μεν ὃδος εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς δια- 
οὖ “- 3 7] “᾽΄ Ἁ “ ΄- 

βατοὸς, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα 
Ἁ Ἂ, ΄ ς «ε ῇ Ἀ ᾿ 3. οὖν ΄ 

μὲν δια σκότους ἡ ὃδος" οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεθα" 
ἴω Χ Ν 7 ΄“ Ἁ » Ν 

πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερὸς, φο- 
βερώτατον δ᾽ ἐρημία: μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν" 

τιοεἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ 
Ἁ 7 ω ’ὔ Ν 

τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγι- 
ΕἾ 3 7 σ Ἁ ᾿ Ν σ ΩΝ 

στον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν 
3 7 Ἶ, ᾽ Ψ᾿ Χ , 

ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι 
11 ποιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον 

γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν 
βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν 
37 Χ ΄ Ε Χ « Χ ᾿ 4 

ἐχοντὰα καὶ τὴν σαυτοῦ ἀρχὴν σώζοντα, τὴν δὲ βασιλέως 
7 ᾿Ξ ΄“- “ » ’ , 

δύναμιν, ἡ Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην σύμμαχον 

παρ᾽ οἷς Β. 
9. πᾶσα μὲν 

εὔπορος] ἄ ἄπορος 
μὲν οἵη. Ἁ. 

ἀπορίας] ἀπειρίας ΕἸ. 
ἢ ἴῃ Τάβυγα 2 Πίΐ., 4α]θ8 εἰτ- 

ἔφορον Α.Β.0.Ε.Β. ἀγωνιζοί- 

ἴσον] ἴ ἴσοι ἃ. 8. τῶν ὅρκων] ὅ ὅρκων Ἀ. γινώσκω Β. 
ἐγὼ Α.Β.Ο. Ὁει. ἔγωγε. εἶναι ἡμῖν Α.Β.Ὁ. Οεῖ. ἡμῖν εἶναι. 
ὁδὸς Α.Β.Ο. πᾶσα μὲν ἡμῖν ὁδὸς Ἐ;. (ὐεξ. πᾶσα ἡμῖν ὁδός. 
Ο. ρζυ. τῶν τε ἐπιτηδείων Α.Β.Ο. Οεῖ. τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων. 
διὰ σκότους ἡ ὁδὸς Α.Β.Ο. (ὐεῖ. ἡ ὁδὸς διὰ σκότους. 
το. δὴ οἵη. Ὠ.Ε..Ε.--- , Ὁ. ἂν οτη. Α. 
οὐ ἤθχτιβ τη ροβιίαβ [1556 νἹαθίαγ, Ο. 
μεθα) πολεμήσομεν Β.(.12. πολεμήσωμεν Ἀ. δὴ οἵη. Β. οἵων ἂν ἐλπίδων 
ἐμαυτὸν Α.Β.(.Β. Οεξ. οἵων ἐλπίδων ἐμαυτὸν ἄν. λέξω] λέγω Α.Β. τῆ;. 
ὃν βούλοιτο Β.(.Π.Ε.1.Κ.Ζ. ὃν βούλεται ἃ. (ΟὙεΐ. ὃν ἂν βούλοιτο. σαυτοῦ 
Α.Ο. (εί. σεαυτοῦ. 
μίᾳ) πολεμεῖν Α.Β.6. 

8. παρ᾽ οὗς---κατεθέμεθα αἸοιςαν αἱ 
λείαν Ἐατατε ούτε εἰς Θρᾷκας. Η. αι. 
1, 3,1 : ἸὌγεορ. ἢ. ἢ: 84: εἰς τὰς ἄκρας 
τὰ ὅπλα, ααοα 4110Ὶ1 αἰοεϊξ ἐν, αὖ πΠ1}}} 
ΟΡῸΒ δι ἀαίϊνο, φαδιη σογτθοίοῦ ᾿ηξα- 
1 τη Β. 

9. σὺν μὲν γὰρ σοὶ---ἄνευ δὲ σοῦ] 
ΟΥΓΟΡ. ΑΕΓ Ἢ 20: Σὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ 
ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄ ὄντες θαρροῦμεν, ἄνευ δὲ 
σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπιέναι φοβούμεθα. Τὶ 
Τη8]6 ΟἸἸΠῚ μέν σοι, υὖ δὶς Ὀ15 Εα. 
ΘΒ ΠΟΙ οΥ] οσοηΐγα ᾿ἰ τ. 

φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία] )1ο ΟἾγγν5. 
ον. 3. ΡΟ. 1, Ρ. 133: Εἰ σκυθρωπὸν 
ἐρημία καὶ πάντων φοβερώτατον. 

1Ο. ἂν ---ἀγωνιζοίμεθα] ΙΓ ΠΟΥ πὖ 
Ἦϊς νΑυϊδηΐ πῶγι: ΟΥ̓ΣοΣ, ΚΘ. δ τι: 
ἼΛσμενος ἂν --- ἀπαλλαγείη, τι] τε ]ϊο- 

ἀρχὴν) χώραν Α.Β.0Ὁ. 
ξύμμαχον Δ.Β.Ο. 

σώζοντα] ἔχοντα . πολε- 

ΤῈ5 ἀπαλλαγήσεται βεγναῖΐο ἄν. Οοη- 
ἱγὰ ΒΌΡΓΆ 2, 4. 5» εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀπο- 
σταίη ΤΩ] ἸΟτ 88 ΡΙῸ ἀφεστήξει. ᾽Αν 
Δαΐθιῃ ζαΐαγο εὶς δά ἀππηῦ τΠΘ]]ΟΥῈ8 5, 
7. 32. Θυοα ἀο]οπάμπμη, 51 νευαπη πο- 
λεμήσομεν. 

ἔφεδρον) ἔφεδρος εϑβΐ 'π τα αἰ ]ούϊσα 
φίααϊαίον ἐογίϊαγίι8 85. β8ϑομίου, ααὶ 
ἀποθιιβ ᾿μῦο 586 σοσίαητ 8 ββιαεί, 
οὐ δχϑβρθοίαξ αὖ ν]Ἱούουθη] ἸΆτὰ ἀθθιετα- 
ἴμπιὶ Υἰτ 5 Τθοθπβ ἀσοτοαϊαίαγ [δοὶ- 
Ἰϊαβααδ βιρογοῖ, ΖΕΌΝ, Υ. ρίαγα ἴῃ 
δίθρῃ. 65. 

11. δύναμιν καὶ χώραν] Πιοά. 14, 
26: Ἔδωκε δ᾽ αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καὶ τὴν 
ἡγεμονίαν. ὧν Κῦρος ἐπὶ θαλάττης ἦρχε 
σατραπειῶν. (οηΐ. Η. 6τ. 3,1. 2. 

ὡ. ἀπο δ ὧν «-: 



:᾽5 ΠΙΓΘΑῚΥ. 108 

53 ἥ, 3 “ Ψὔ ͵ ,ὔ ͵ 

12 οὖσαν. τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις 
» “ ΜΝ “ “ 3 εἶ Χ 8. σε Ν Ν “ 

οὐ βούλεταί σοι φίλος εἰναι ; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα 
ΦΘ “ ᾿ ΄ 7 εἰ» 53 

ἐξ ὧν ἐχω. ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. 
οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὃ ὄντας, οὺς νομίζω ἃ ἂν 

Ν 

13συν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν" οἶδα 
δὲ καὶ Πισίδας: ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα 
ἣν ἃ ΣῊ Ἃ “ 3 - ΞΡ Ν ΚΑ 6 ΄7ὕ 3 

εἰναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ. εὐδαι- 
7 7 ᾿ - 7 ε σι σι 7 

μονίᾳ. Αἰγυπτίους δε, οἷς μάλιστα ὑμᾶς νῦν γιγνώσκω 
7] ᾽ «ε ΄“- 7 ͵ὔ 7] δ 

τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι 
΄ι. ἊΟ 7 “- ΄“- Χ 3 Ν “7 5 ᾿, 

Ιφ4μᾶλλον ἂν κολασαισθε τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὐσης. ἀλλὰ 
Χ 52᾽᾿ ΄- ᾽ 9 ἴω Χ 5 με. , , ᾽ 

μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σὺ εἰ μὲν βούλοιό τῳ φίλος 
5 ἢ)» ΩΝ , ψ, ’, 7 Ἑ 

εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπο- 
τῆς ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς. ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ 
μισθοῦ ἔ ἐνεκα μόνον ὑπηρετοῖμεν, ἀλλὰ καὶ τῆς “χάριτος ἧς 

το σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν ταῦτα 
᾽7ὔ Ε] ν» “ ἴω Ν 53 Ν Ἁ 

πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σε 
ε ΄ι σι [ν ͵ “Δ 3 ͵ Ἀ 5, 7] 

ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἧδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τίς 
“ Χ , σ“ “-“ ᾽ ε ε “ 

οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς 
5 ω, Ν 3 “- 53 

σοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἰπε" "ΤῚσ- 
ς ον 13 » ͵ 

σαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημειφθη. 

12. ὄντων 8. Υ. (Ὁ. τη. 566. βούλεταί σοι Α.Β.Ὁ. Οεί. σοὶ βούλεται. καὶ 
ταῦτα οτη. Β. μυσοὺς] μασοὺς Ἐ.1.Κ. νομίζω Α.Β.0.Ε. Οὐδ. ἐλπίζω. 
πισσίδας Β.Ο. 138. δὲ οἷς οπη. Β, γιγνώσκω γινώσκετε Α.., 4α] θυμωμένους, 
γινώσκω Β. οὐτὴ νῦν ἴῃ τάβαγὰ (., αἱ ὈΓ. ΟἸΩ [858 νἹἀθίπν γιγνώσκω. 14. κο- 
λάσεσθε, ΔϑοΥΡίο 1π ΤηΔΥΡῚΠΒ (η, 1. 6. σημείωσαι, οἴ Ῥαποίβ ἀπο 5 ΒΌΡΕΙ ο Ρο- 
5115, Β. κολάσασθε Ο. ργ., οογγοοίαβ ϑδάθγῃ τ. κολάσεσθαι 1). (εἰ. κολάσεσθε. 
Οὐοττοχι ΗογΠ]δ  Π5. τῷ 5:0. 
1. 866. λυπείη Τ. 
ΤΩ. ΡΓ. ΚΕ] 86ς., αὖ μόνον. 

αυοα ἂν ἀο]οῦ τη. 566. ὑπηρετοῦμεν Ὦ., υϊ ΟΠ. ἕνεκα. 
ἀλλὰ σωθέντες ο- ααϊθυϑ8 καὶ τῆς χάριτος ἣν ΒΌΡΘΓΙΒΟΤΙΡΒΙῦ ΤῊ. ΡΓΙπΊδ. 

τὸ ὄνομα Α.Β. Ο. Οει. τοὔνομα. 
οὕτως ἐστὶ δεινὸς Β.(Ὁ. τίς οὕτως δεινὸς ἐ ἐστί Α. Οεῖ. τίς ἐστιν οὕτω δεινός. 

σοὶ] σε Α.Β.Ο. σὺ Ὁ. 

Β.. Οὐ. ἣν. τῇ. μὲν δὴ Β.Ὁ. 

δααἀἀαπί Α.Β.6. 

12. ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ] Υ. δὰ 1, 5» 
14: 3:1, 24. 

13. Μυσοὺς---Πισίδας] Ν'. 46 αἱτ15- 
4116 Ογτο ᾿πἔθϑιβ 1, 6, 7; 1, 11. 

Αἰγυπτίους] Νϑιη Δυργρίιοβ, ααὶ 
Ροϑβί Χουχὶβ πιουΐθιῃ ἀβἔβοθγδηΐ, αδπι- 
ΥἱΒ Β:8606 ἰδηΐαίοβ, ποπᾶάᾳαχῃ Ὁ6110 ἀ6- 
ΨΊΠΟΟΓΘ Ρούπεγαηΐ Ῥϑῦβο. δια. Π]ο- 
Βυν. απ γὲ κΞεηή. ΖΕΌΝ. Υ. 2,1, 

14. 
κολάσαισθε) ἘοΥτηδῈ τηραϊα ΘΧΘΠῚ- 

Ρὶα ν. ἴῃ ΤἼδβ. ϑίορῃ. 

. Τὴ. Ρ}., υἱὕΧ εἶναι. 
οἵ ἵ σοι] ὅ ὅσοι Α.--ἘΠ1.Κ.1,, ὅσον Β. 
ὑνὰ, τι δῶ Ο. ρζ., σουγθοίαβ τη. ΡΥ. γῈ] 566. Ῥοβί 

τις] τι (Ὁ. ργ., τις 
τοῦ τΡ σ' 

ἀλλὰ τῆς χάριτος Α. 
ἧς Α. 

τίς 
σε 

τῆς---οὔσης] Ρτο ἢ τῇ οὔσῃ, αἱ Ογτορ. 
»7»12: Ταῦτα τῷ βασιλεύοντι ἀνάγκη 

σοῦ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν, ΡτῸ μᾶλ- 
λον ἢ σοί. ΝΕΙΒΚ. 
14. ἀναστρέφοιο] Η. αΥ. 6: ἃ... αὐ 

Οὕτω γὰρ ἂν ἔτι μείζους ἢ ἢ τὸν παρεὰλ- 
θόντα χρόνον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναστρε- 
φοίμεθα' εἴ 5᾽ΓΑΜΠΟΥ ἢ, 3, 2. ἥιπι- 
Ρ] οὶ ΒΟΙΟΩ δρυὰ ΑΥὐβ! 4. νο]. 2, Ρ. 
308: “Ὡς ἐν κυσὶν πολλαῖσιν ἐστράφην 
λύκος. Ἐορείεπήμππ δαΐθτα ἄν. 

15. ἀπημείφθη] Ἑδάφῃηι ἰογτηδ ΡΙΠα, 

[3] 
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“ Ν 3 ᾽, » ΄ ΄ 

ιό6 ᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου φρονίμους 
’ ΄΄ Ἁ ’ὔ’ 5) 5 ἐν Ἀ ’ὔ 

λόγους" ταῦτα γαρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, 
“ 5, “- Ν, “ ’ κῷ «ε Δ 

ἅμα ἂν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακονοὺυς εἶναι. ὡς δ᾽ ἂν 
7, «“ 50» ὅλ τ -“ ΄, ΕΣ “ ἷ΄ " ᾽ ἵν 

μάθης ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ 
3 ᾿ ͵ 5 ΄ » Ν ρ΄ τὰ » 7, 5» Ὰ 

17 ἀπιστοίητε, ἀαντάκουσον. εἰ γὰρ ὑμᾶς εἐβουλομεθα ἀπολέ- 
’ 4 “ ΄ ΄ 7 3 ΄“ Δ 

σαι, πότερα σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν ἢ πε- 
΄- ὮΝ 7 3 Ὁ’ ἃ ΄ . ᾿ ΄ ἵν , ΝΥ 

ζῶν ἢ ὁπλίσεως, ἐν ἢ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἂν, 
» 7 Ἁ » Νς 7 » Ἀ [4 » 7 

18 ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος ; ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων 
΄σ' Φ ,ὔ 5 “ 27 ΄“ » ΄- 

ὑμῖν ἐπιτίθεσθα: ἀπορεῖν ἂν σοι δοκοῦμεν ; οὐ τοσαῦτα 
Ἁ , ἂν ε “ “ ᾿γ Χ ΄- ΄ ΄ 

μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύ- 
΄σ 7... Ξ - σὐ ἐς τὴς », ’ ἃ Ξ Δὸν 

εσθε, τοσαῦτα δὲ ὀρὴ ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα, ἃ ἡμῖν 
2 ΄σ΄ ΕΝ «ς “ ΄“ 

ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι 
ι..,.9 φ 5 Ἀ «ς ΄ι , « Γ 

δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστι μὲν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπό- 
“ ε ΄- 7] ͵7, ᾽ ᾿ » Ρ- "» 

σοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μάχεσθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὖς 
“Ὁ ΄ ͵ 5 Ἐ ὁ “-“ ε ΄σ΄ ͵7 

οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοι- 
ρ1.» “ , « 7 5» τ ΄ ΄ “- 

τομεν. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττῴμεθα, ἀλλα το γέ τοι πῦρ 
΄ ΄. ΄ι 5 ἃ ε ΄ ’ ΕΥ 

Κρέειττον Του καρτπου Εστιν" ον Ἤμέις δυναίμεθ᾽ αν Κατα- 
7 Ἀ ε ΄σ » ΤΕ - ες ΄ 5 » ’ 

καύσαντες λιμὸν υμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ υμεῖς οὐδ᾽ εἰ πᾶνυ 
20 ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθα: ἂν δύναισθε. πῶς ἂν οὖν ἔχοντες 

τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μη- 
δένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον 

τό. κλέαρχε καὶ ἀκούων Ἀ.Β.Ο. γινώσκων 8.0. βουλεύεις Β.Ο,, βου- 
λεύες Α. ἂν ΒΌρτα βοτιθιΐ Ὁ. δοκεῖς ).Ζ. (εἴ. δοκῇς. σαυτῷ Α. Β. ( 
(εί. “σεαυτῷ. μάβητε ΕΗ.ΚΙΡΖ. μάθοιτε Π).1.. ἡμεῖς Ὁ. ἀπιστοίητε 
Ὁ. ἄπιστοι ἦτε ἃ.Β.ΟὉ. ἀποσταίηται 1. (ὐεί. ἀποσταίητε. τῇ. ἐβουλευόμεθα Ὁ. 
ἱππέων ἵ ἵππων Ο. ΡΓ.» ΘΟΥΤ. 686, τη., Ε.. πλῆθος Δ.Ὁ. ἱκανοὶ εἴημεν ἂν 
Α.Β.6. εἴημεν ἂν ἱκανοί Ἐ;. (εξ. ἱκανοὶ ἂν ἦμεν. αϑ;: πεδία ἃ ἁ ὑμεῖς φίλια ὄντα 
Α.Ο. Οεξ. πεδία ἡ ἡμῖν φίλια (φίλα ἢ) 8 ὄντα. ἡμῖν---πορευτέα, ἃ οἵη. Β. ὁρᾶτε 
Α.Ο.ἘΕΕ.Η.1,. Οεί. δρᾶται. ὁρᾶτε ὑμῖν Α.Ο. Ὁεῖ. ὑμῖν ὁρᾶτε. προκατα- 
λαβοῦσιν) αβοῦσιν ἴῃ τ85. 9. νΕ] τὸ 16 Γ., ΦαΔΥ τα ΡΟΒίγο με ἐπεστιπΐ τες, γοὶαΐ 
αμβάνοντες, (Ὁ. ὧν Α.Β.(.Ε. δεῖ. ἐξ ὧν. ἔξεστι (-͵ν Ἐ..) μὲν Β.Ο.Ε. 
(εἰ. ἔξεστιν. βουλώμεθα Α.Β.Ο. (εἰ. βουλοίμεθα. ὑμᾶς 8. ν. πη. 866. γε] 
τεγῦα (. ὑμῶν Α. 19. [ΔΌΤῚ ἡττώμεθα. τό γέ τοι πῦρ Α.Β.0. τό γε τὸ 
πῦρ Ἐ. Οεῖ. τό γε πῦρ. κρεῖττον τοῦ καρποῦ Α.Β.Ο., φὰὶ δααϊ τοῦ τη. 866. 
Οεῖ. τοῦ καρποῦ κρεῖττον. εἶτα ῬΤῸ εἴητε (3 ).: μάχησθε Α. δύναισθε 
Ῥογβοηιβ. ΓΑὈΌΥΙ δύνησθε. 20. πῶς ἂν οὖν Α.Β.Ο. (εἴ. πῶς οὖν ἄν. μη- 
δὲν ἂν (Ὁ. ΡΓ., ΠΟΥΤ. Τη. 866. 

Ργ [ἢ. 4. 102: Τὸν δὲ θαρσήσαις ἄγοι 4.1 18: Παρέσχον ἡμῖν ταμιεύεσθαι, 
νοῖσι λόγοις ὧδ᾽ ἀμείφθη. 'ΓΠεοον. 7, ὥστε ὁπόσοις ἐβουλόμεθα αὐτῶν μά- 
27. ᾿Απεκρίνατο ἱπίεγΡτΙοίαί ταῦ ϑἀδαβ χεσθαι. ΗἸΡΡδγοἢ. 7, 11: Καὶ ἐν δια- 

ἤααμαι βολδῥβμοαν, ον... 

8. στδῃη. Β6ΚΙς. Ρ. 424, 11, ἔογίαβββ βάσεσί γέ ἐστι---ταμιεύσασθαι, ὥστε 
οχ ἢ. 1. ροδξυχῃ. 

18, ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν βουλώ- 
μεθα μάχεσθαι) Οντορ. 3» 3.417: Πα- 
ραδόντες ἑ ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὥσθ᾽ 
ὁπόσοις ἂν βουλώμεθα αὐτῶν μάχεσθαι" 

ὁπόσοις ἂν βούληται τῶν πολεμίων ἐπι- 
τίθεσθαι. Οὐοπίτα ᾿ΓΒΙογαΙϊά65 6, 18 
80 ΗυτοΒϊπβοο σομπηραγαῖιιβ: Οὐκ 
ἔστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ἐς ὅσον βουλό- 
μεθα ἄρχειν. Ξ(ΟΗΝ 



ΡΒ. 11: ΟΑΤΩΥ. [0 

ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβὴς, 
21 μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός: παντάπασι δὲ ἀπόρων 

ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων 
πονηρῶν, οἴτινες ἐθέλουσι δὶ ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ 
ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν Τί. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, 
κ ’, Σ ͵ 3, 7 » »ν. 7 

22 ᾧ ἰζλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί 
Χ πα Ά Κὶς 5 ΄, » Ὁ Ν - Ὑ . ἢ Ὰ 

δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν ; εὖ ἴσθι 
« δυν 5: δλ "᾽ Ψ " Ν ΕΝ βνοτ ει 

ὁτι ὁ ἐμὸς ἐρως τούτου αἰτίος τὸ τοῖς λλησιν ἐμὲ πιστον 
Ὰ ᾿. Ὁ - ΠΡΟ, “- Ν ΄ 

γενέσθαι, καὶ ᾧ ἱκῦρος ἀνέβη ξενικῷ δια μισθοδοσίας πι- 
7, 

23 στεύων τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι “εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. ὅσα 
δ᾽ ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς ἔστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ 

Ψ 

μέγιστον ἐγὼ οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ Τῇ κεφαλῇ τιάραν 
βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ 

ἴσως ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 
24 Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν: καὶ 

εἶπεν, Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑ ὑπαρ- 
χόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς 

2, “, Υ » Ν » Η Θ Ἔο “ΜΙΣ Κ Ν 35 Ἃ Ἵ 7 Ψ ε 

5 ἀξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν ; Καὶ ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὃ 
Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λο- 

21. ἔστι ΒΟ. ἐν ἀνάγκῃ Ο(. (ει. ἀνάγκῃ. οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἡλίθιοι 
Α. Β. Οσ. Οοῦ. οὔτε ἠλίθιοι οὔτε ἀλόγιστοι. 22. δὴ ἴῃ ταβ. (. τοῦτο Α.Β.Ο. (ει. 
τούτῳ. ὅτι οτη. (Σ. Ρὑυ. ὃ αηΐθ τούτου ἀε]οῖ ὦ. τὸ τοῖς Α.Β.(., (ει. 
τοῦ τοῖς. ᾧ] ὡς }. μισθοδοσίας Α.Β..Ε. (δῦ. μισθοδοσίαν. εὐεργε- 
σίας Ἐ. 23. δ᾽ ἐμοὶ Δ.Β.Ο. δῖ. δέμοι. χρήσιμοι ὑμεῖς Β.(Ὁ. (ὑεῖ. ὑμεῖς 
χρ' ἐστὲ Β.Ο. εἶπας ἈΚ Ὁ. ᾿Θεί. εἄγεν, τὴν] τὴ Β. Ἀγ. εὐπετῶς 
ἔχειν α. 24. καὶ εἶπεν οτη. 0). οἵτινες εἴτινες Α. ὑμῖν Α.Β.Ὁ, 
ποιῆσαι πολεμίους Α.Β.(. (εἴ. πολεμίους ποιῆσαι. 25. καὶ ἐγὼ ΓΕΡ γε Β.Ο. 
ἐγὼ μέν γε ἃ. (εἰ. ομ,. γε. 

20. πρὸς θεῶν ---πρὸς ἀνθρώπων] 
Οοπί. ἀϊοεθπάα δὰ 5,7, 12. ΞΌΗΝ, 

21. ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων Ογπορ. 19. 
14: Ὅταν ἐν τῇ ἀνάγκῃ ταύτῃ ἔχηται. 
ΑἸΙὰ δ᾽ 5616 ΠῚ σΟΠΒΕΓ ΟΙΙΟῊΒ. ΘΧΘΙΊΡ]8 
ν, ἴῃ 165. ϑίβθρῃ. ν. Ἔχω, ἢ .2629 6: 

οἵτινες] ὅ1ϊς 2,6,6: ἡ αύτα οὖν φι- 
δ υλόμον μοι δαξεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι 
ὅστις κ. τι λ., εἵ ἈΠῸῚ Β26 06. 

22. ἐπὶ τοῦτο] [71 Ὠϊο ἔρχεσθαι ἐπὶ 
τοῦτο αἸΟΙΓΌΓ ἠοο ̓ἤάσογε, ἴα Ἰηἶγα 2,1. 
18, ἔρχεσθαι ἐπὶ πᾶν, οηυπῖα ξαρογο. 
ΖΕΟΝ. 

232. ἔσεσθε] Νυϊσαΐατη ἔστε πῈ}10 
τοῦ ζετθπαση οοῖτοχὶ. 5ΟΌΗΝ, 
Ἀρΐίαιῃ, ΠΟῚ ὨΘΟΘΒΒΑΥΠΙΠῚ, Γας ΙΓ ΠῚ. 

τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ) Βρίνἑξιη γ8- 
σίμηι 6 ροΐοηΐία γοσία παΐιηι, ὟΝ δἰβκὶιιβ. 
[6 ἄαγα γβοΐα οοτηρατα (ὙἹῸΡ. 8, 3: 

12. ΟΉΝ. Μιβοοηί. ]Ισοπονν. οΥ. νοὶ]. 
4. Ῥ- 15ό. ΑἸῖὰ ποβ 86 65. Βίθρῃ. 
1)6 ἴουτηδ ὕϊᾶγϑθ, σαδη Ταρθ5 Ῥεγβᾶ- 
τα δα ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ Ρ1]6ὶ τόσ Δ8- 
ΒΥΓΙΟΥ ΠῚ Θὐθούδιη ρϑϑίαββθ ΘΟ], ν, 
[ιἀγατά,. Νίπουο, απαὰ ἐΐ5 Πιοηναῖιδ νο]. 
2. Ῥ. 220. Οοπίοτγῦ δυΐθτῃ Ομ ρίου, δα 
ΟΥ̓ΕροΓ. Ρ. 402, ΡΒΠΠοβίγ. Υ. ἈΡο θη. 
3.22. ΠΡ τ 7 6: Δοκεῖ μον Καὶ τὸν 
προγνωσόμενον ἄνδρα - καθαρῶς προ- 
φητεύειν, ἑ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ περὶ τῷ στέρ- 

νῷ τρίποδος συνιέντα' οἷ Ῥ. 1035, τὴν 
ἐπὶ στήθους μαγάδα οἰοδάδγιιπ) Δ. 
ατοροῦ. Ναζ., 4 αὰὰ αἰϊχιηὰβ δὰ 
ΤΠ68. Βίθρῃ. ν. Στηθομελής. 

24. τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρ- 
χόντων] Οοπημηθηΐ. 2,8» 4: Πρὸς φι- 
λίαν μέγα ὑπάρχει τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν 
φῦναι. 

[4] 
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χαγοὶ ἐλθεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ, λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ “λέγοντας , 
,ὅ ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. Ἐγὼ : 

δὲ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ἐ 
27 ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων. ὁ 

Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν. μένειν τε αὐτὸν 
ἐκέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ. ὁ 
Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῆλός τ᾽ ἦν πάνυ 

“- Ὁ “- “ ΄ ἂν» 

φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν 
᾿ς ἀνο » 3 “ » Ν 

ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τε χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρ- 
Ὰ ὌΠ ; Ἀ Ὰ “δ 3 σ΄ ,, ΄ 

νην οὺς ἐκέλευσε, καὶ οἱ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες τῶν 
ε “ ς Ψ 3 Χ ΟΝ ΄ “ὦ 

Ἑλλήνων, ὡς προδοτας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς Βιλλη- 
3 ΄- ε Χ Φ Χ 7, 

“8σιν ὄντας τιμωρηθῆναι. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβαλ- 
Ε Ἁ ἌΡ ,ὔ 

λοντα Μένωνα, εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσα- 

ἐλθεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ Α.Β.6. Οεί. ἐν τῷ ἐμφανεῖ ἐλθεῖν. ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις τ 
καὶ τῇ Α.Β. Ο. ἐπιβουλεύεις ἐμοὶ καὶ τῇ Ε. Ι.Κ.Ζ. (ει. ἐπιβουλεύεις ἐμοί τε καὶ 
τῇ. 
νΕ] 86ς. 
τρῶξα, ἴω 
ἀπήγγελεν Α. ε κόλανσε τέρα ι- 
λευσε] σε ὉΟΟ πη. 566. ἴῃ Γά5., ὈΓ. ἔογί. ἐκέλευον. 

ἐλεγχθῶσι Δ.Β.Ο, Οεί. ἐξελεγχθῶσι. γαυατη (ὖ, (ΟΠ) ]οἸα5 ἐάν. 
συγγεγ.} συ ἴῃ Τ88. 3 νΕ] 4 ἴον. Ο.Ψ 

25. ἐν τῷ ἐμφανεῖ] Ημπς ρετίϊποί 
Ἰοοῦβ ΠιΟΔΟΥ εχ ἰδοὰηδ ΤΟ] ]ααΒ : 
ἄλλοις γε ἡγεμόσιν ἐλθεῖν καὶ κατὰ 
πρόσωπον ἀκοῦσαι τῶν λόγων. διόπερ 
οἵ τε στρατὴη γοὶ σχεδὸν ἅπαντες μετὰ 
Κλεάρχου καὶ τῶν “λοχαγῶν. ὡς εἴκοσι 
πρὸς Τισσαφέρνην ἦλθον' καὶ στρατιω- 
τῶν δὲ πρὸς ἀγορὰν ἐλθεῖν βουλόμενοι 
ἠκολούθησαν ὡς διακόσιοι. ΑἸϊὰΠ46 
ῬΟΙνμι8 7, 18 : Τισσαφέρνης πρὸς 
Κλέαρχον ἐσπείσατο παρακαθισάμενος 
τὰς παλλακίδας" τὰς δὲ αὐτὰς σπονδὰς 
ἔφη ἐθέλειν ποιεῖσθαι καὶ πρὸς τοὺς 
λοιποὺς ἡγεμόνας. ἧκον οἱ λοιποὶ, Πρό- 
ἕενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλὸς, Αγις 
(᾿Αγίαςγ᾽ Ἀρκὰς, Σωκράτης. ̓ Αχαιός" εἵ- 
ποντὸ τούτοις λοχαγοὶ εἴκοσι, στρα- 
τιῶται διακόσιοι. Τισσαφέρνης τοὺς 
μὲν στρατηγοὺς δήσας ἔπεμψεν ὡς βα- 
σιλέα, τοὺς δὲ ἄλλους αὐτὸς ἀπέκτεινε 
πάντας. (ΗΝ, 

27. φιλικῶς διακεῖσθαι τῷ Τισσα- 
φέρνει} (ἰαγιίηι 56 6556 Τὶ ἐδαρ]ιεγηὶ, αὖ 
ἀπ, 1 75: ᾿Δρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν --- τοῖς 
Ἕλλησι μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως δια- 
κεῖσθαι: ὃ, 68: Ὑπόπτως τῷ πλήθει 
διὰ δόξαν δεινότητος διακείμενος, ἄδ 
ἸηΥ]]10515 γ6] βιιβρεοῖο, ἄυο 46 δὰ 

26. αὖ δηλώσω Δ.Β.Ο. ει. αὖ ἐγὼ δηλώσω. 
ἐκέλευε τε: ΔΙ ΘΤΊΙΠῚ 866. τὴ 

ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος Α.Β.Ο., αὶ ΡΥ. ἐκείνου. (ὐεΐ. ἔλεγεν ἃ ἐκεῖνος. 
τισσαφέρνην Α.Β.ΟὉ. (εῦ. τισσαφέρνει. 

27. μὲν ἀα4. Ὁ. τι. ρῥζγ. 
ὁ κλέαρχος Α.Β.Ο. Οεί. κλέαρχος. 

ἐκέ- 

οἱ ἂν τη. δηῦ. ἴῃ Τά5. 2 Ε{{{6- 
28. 

Ροβί ϑίβρῃ. ἴῃ ΤῊδ65. αἰχὶε ϑομηοιογ. 
δα Χοη. (οπι. 3. 5» ὅ- 

28. Μένωνα] Οἴεδιαβ ῬΠΟΙ͂Ι ο. 58: 
Κλέαρχος--καὶ Μένων ἀεὶ διάφοροι ἀλ- 
λήλοις ἐτύγχανον, διότι τῷ μὲν Κλεάρ- 
χῷ ἅπαντα ὁ Κῦρος συνεβούλευε, τοῦ δὲ 
Μένωνος λόγος οὐδεὶς ἦν. ΗὔΤΟΗ. 

20. ἀντέλεγόν τινες  Εἰχεεγρίᾶ (ὑξε516 
ς. όο: Ὡς Τισσαφέρνης ἐπιβουλεύει 
τοῖς Ἕλλησι, καὶ προσεταιρισάμενος 
Μένωνα τὸν Θεσσαλὸν δι αὐτοῦ Κλέ- 
αρχον καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς 
ἀπάτῃ καὶ ὅρκοις ἐχειρώσατο, τοῦ Κλε- 
άρχου καὶ προϊδομένου καὶ ἀποκρουο- 
μένου τὴν ἐπιβουλήν' ἀλλὰ τό τε πλῆ- 
θος διὰ Μένωνος ἀπατηθὲν κατηνάγκασε 
καὶ ἄκοντα Κλέαρχον πρὸς Τισσαφέρ- 
νὴν παραγενέσθαι, καὶ Πρόξενος ὁ ὁ Βοιώ- 
τιος αὐτὸς ἤδη προαλοὺς ἀπάτῃ συμ- 
παρήνει. ἴῃ ααἰθι15 ΡΓΟΑΙΤΙΟΠ]Β οΥΙ πη Θ ἢ 
ν] 65 ῬΑΓΘΓ ᾿ῃ Μαποηθιη ΘΟΠΪΕΙΓΙ : 
οοίογα ἀἴνεσβα βιηΐῖ. ὍΠΗ Ν, [Ιβοογ. 
ΡΒΠΡΡ. Ρ. τοο Β: Οὕτω σφόδρα κα- 
τεφρόνησεν ὁ βασιλεὺς τῆς περὶ αὗὑ- 
τὸν δυνάμεως ὥστε προκαλεσάμενος 
Κλέαρχον καὶ τοὺς ἄλλους ἡ ἡγεμόνας εἰς 
λόγον ἐλθεῖν, καὶ τούτοις μὲν ὑπισχνού- 
μενος μεγάλας δωρεὰς δώσειν, τοῖς δ᾽ 
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φέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβου- 
λεύοντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν 

29 φίλος ἢ Τισσαφέρνει. ἐβούλετο δὲ καὶ ὃ Κλέαρχος ὁ ἅπαν [6] 
τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ τοὺς πα- 
ραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλε- 
γόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρα- 

φοτηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. ὁ δὲ Κλέαρχος 
ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατη- 
γοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς: συνηκολούθησαν δὲ ὡς εἰς 
ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. 

᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἱ 
μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, ἸΤρόξενος Βοιώτιος, 
Μένων Θετταλὸς, ᾿Αγίας ᾿Αρκὰς, Κλέαρχος Λάκων, Σω- 

42 κράτης ᾿Αχαιός" οἱ δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ θύραις ἔμενον. οὐ 
πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον 

συνελαμβάνοντο καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα 

τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων͵ διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες, 
ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας 
ἔκτεινον. οἱ δὲ Ἕλληνες τήν τε ἱππασίαν αὐτῶν ἐθαύμα- 
ὧν ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες καὶ ὅ τι ἐποίουν ἡμφιγνό- 
ουν, πρὶν Νίκαρχος ᾿Αρκὰς ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς 
τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε 

21 [7] 

33 [8] 

αὐτῷ ρΡοϑί ἐπιβουλεύοντα οπ. Α.Β.0.Ε, ἑαυτὸν] αὐτὸν (Ὁ. ΡΓ., σογγοοία8 
οδα. τῇ. (ΟΠ 1ο188 αὑτόν. ἢ] εἶ Ὁ. 20. ἠβούλετο Α.Ο. ὁ δα αϊ Ο. τη. 
866. ἐκποδῶν Δ. Β. ἐκ ποδῶν Κ΄. μὴ δὲ Ὁ. 30. ἔστ᾽ ἄν Δ.:. δου. ζ. 
1,1. μὲν] μὲν γὰρ 1,.1.. ὡς] καὶ δηΐα μος Ἅεἰοῖ (Ὁ. καὶ ἄλλων Α. 
41. ταῖς θύραις ταῖς Α. εὖ 4] Ργ1ὰ5 ταῖς Δα α]ΐ τη. 5ες. Ὁ..8.1.Κ.1..}.2. ταῖς 
θύραις τοῦ Ἐ. Οοί. ταῖς θύραις. ὐυϊθι85 ταῖς ἄλλως τοῦ ἈΒΟΙΊΡ Ρη. θεσσα- 
λὸς Β5Ο. ἐπὶ ταῖς θύραις Β. 52. ξυνελ. Α.Β.0, ἐντύχοιεν Βα ἑλλή- 
νῶν στρατηγὸς ἤ Ε΄. 28. αὐτῶν τη. 860. Δα. ὦ, ἠμφηγνόουν Α.Ο, γα- 
στέραν 1. 

ἄλλοις στρατιώταις ἐντελῆ τὸν μισθὸν φοινικὶς ὑπὲρ σαρίσης διατεταμένη. 
ἀποδοὺς ̓ ἀποπέμψειν, τοιαύταις ἐλπίσιν ΖΦΕΌΝ, 
ὑπαγαγόμενος καὶ πίστεις δοὺς τῶν ἐκεῖ 
νομιζομένων τὰς μεγίστας, συλλαβὼν 
αὐτοὺς ἀπέκτεινε κι τ. Δ. 

εἴσω] Βιοαοτὰβ 14, 26 αἱἷΐ εἰς τὴν 
σκηνὴν---πρὸς ταῖς θύραις διέτριβον. 
ΖΕΌΝ. 

42. σημείου] ΝοΧΠΠ]αΙη Ραγρυγεῦπν 
[1588 {γα 1)ιοάοτγαϑβ 1]. ο.: Καὶ μετ᾽ 
ὀλίγον ἐκ τῆς Τισσαφέρνους σκηνῆς ἀρ- 
θείσης φοινικίδος. ὅϑι1. ἀρ. ΡΙαΐάτοῃ. 
ῬΗΠΟρΡαμα. ο. 6 ἃΡ Απἕοομο τορθ 
βρη ατη αἀδίπτη οϑῦ, εὖ (ΟἸ]ογοίτιν (ἀρθῃ) 

8,Ωὲ ἠμφιγνόουν) ΑἹ]. ἠμφηγνόουν. 
γιαοθίαγ Ἰριταγ ΠΧ 5. στ ΑἸητηο- 
Ὡἷο ἀετῖναββο 80 ἀμφαγνοέω. ΒΟῊΝ. 
αὐτὰ ἠμφεσβήτουν εἴ ἠντεβόλησα (εἴ 
ἡἠντεδίκει) σοηΐογθηβ Βιυζίτη. ΟΥ. νο]. 1, 
Ρ. 3375 501 01 ἠμφεγνόουν, ᾳιο ἀδ 
Δαρτηθηΐο Δ] ο]68 ταρογίο ἴῃ ΠὈΓῚΒ 
ΡΙ]αίοη ΒΒ ν. αἰεῖα δὰ Τρβ. θρῃ. 
Νίκαρχος] Πιοάογαθβ : ἔλλλοι δὲ τοὺς 

ἐπὶ τὴν ἀγορὰν ἥκοντας τῶν στρατιωτῶν 

ἀνήρουν, ἐξ ὧν εἷς φυγὼν εἰς τὴν παρ- 
εμβολὴν ἐδήλωσε τὴν συμφοράν. ΟῊΝ, 
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,ὔ Ά ’ὔ 5 ’ Ἂ, εσ 3 “ ὃ 

244 πάντα τὰ γεγενημένα. ἐκ τούτου δὴ οἱ ᾿Βίλληνες ἐθεον ἐπὶ 
τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν 

5 5 ΧΝ ’ [ , 3 

45αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, [9] 
᾿Αριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καὶ Μιθριδάτης, οἱ ἦσαν Κύρῳ 
πιστότατοι: ὃ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν 

Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν" 
΄ Ν “Ὁ ἸΩΡ “- Α 3 

συνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεθωρακισμένοι εἰς 
Ὄ » δ ᾿ Ὁ ΡΕ 

ϑότριακοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ΔΑ Δ μόνο, προσελθεῖν ἐκέλευον [10] 

εἴ τις εἴη τῶν Ἑλλήνων ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγὸς, ἵνα 

47 ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον 
ε ῇ Ν Ν 7 

φυλαττόμενοι τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μεν Κλεάνωρ 
᾿Ορχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, σὺν αὐτοῖς δὲ 
Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃ ὅπως μάθοι. τὰ περὶ Προξένου' Χει- 
ρίσοφος δὲ ἐ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ σὺν ἄλλοις ἐπι- 

28 σιτιζόμενος. ἐπειδὴ δὲ ἐ ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, εἶπεν ᾿᾽Α ριαῖος [1 1 
τάδε. Ἰζλέαρχος μὲν, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε 
3 7 Ν Ἁ Ἁ 7] 5 Χ ᾽ Ν ΄, 

ἐφάνη καὶ τας σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τεθνηκε, 
Πρόξενος δὲ καὶ Μώων, ὃ ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπι- 
βουλὴν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς. τὰ ὅπλα 
ἀπαιτεῖ; αὑτοῦ γὰρ εἰναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ 

39 ἐκείνου δούλου. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ Ἕλληνες, [12] 

ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος" ᾽Ὦ κάκιστε ἀνθρώπων 
.Ἂ, “ ΣΝ ε Υλλ “ τ} Κ , λ » » , 

ριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἦτε ἵζύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύ- 
2 ᾿ξ ΡΝ ΄ “ ΄ πω 

νεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν 
5 Χ » Χ ω ΄ εν 

τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς 
σι » ’ὔ 

σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουργοτάτῳ τούς 

84. καὶ οἵα. Η.1. 35. καὶ ὁ. ἃ. μιθρηδάτης Α.Β. μιθραδάτης ὦ. γι- 
νώσκειν Α.Β.6. ξυνηκολούθουν .Β.Ο. ἄλλοι] ἄλλοι πολλοὶ Ὠ.Η.1.Ζ. 
46. ἐπεὶ Ὀ15 (. ἐπειδὴ Τ΄. ἐλθεῖν Ἐ.---Ἱ Ὁ, ἢ Ῥυϊὰβ τῇ. 866. δα αι! ὉΟ., 
οπι. ΚΕ. 37: φυλαττόμενοι τῶν ἑλλήνων Α.Β.(. (ὑεῖ. τῶν ἑλλήνων φυλατ- 
τόύμενοι. κλ. ὁ ὠρχ. Α. καὶ ἀθηναῖος οτη. Α. ξὺν ΒΟ. μάθοι Β. 
Ο.}0.Ε.---1..2. Οει. μάθῃ. ξὺν Α.Β.Ὁ. ἐπισιτιζομένοις Α.Ο. ρσυ. 48. ἐπειδὴ 
Α.Ο. ει. ἐπεί. εἶπεν ἀρ. τάδε Ἀ.Β.Ο. Οεί. λέγει ἀρ. τε δα α. Ὁ. ρζ. νεὶ 
566, αὐτοῦ Α.Β.0Ὁ. Οεῖ. αὐτῷ. ἐν μεγάλῃ τιμῇ] ἐς (ἐν ΡΓ. εἴ σ 4118, αἵ 
ν]ἀεῦαν, 1.) μέγα τιμῆς Β. ὁ βασιλεὺς ἌΣ ΒΝ αὐτοῦ Α.Β.Ο..Τ. 
Οεῦ. ἑαυτοῦ. φασιν (. ῬγΥ. 320. ὠρχομένιος ΑΔ. αὖ 5ο]εῖ. ὁ οἵη. Ὁ. Η. ν ἄὰ ἐ τς Κὸ 
καὶ οἵ ἄλλοι ἃ.Β.Ὁ. Ἑ. Οεῦ. καὶ ἄλλοι. αὐτοὺς οἵη. Α., οσυ]ὰ5 10. αὐτ τεσθη- 
[8 ἴῃ τά. (᾿, εἴ τοὺς αὐτοὺς ροβῖ νομιεῖν Δα], 568 ἰοπυήίον ἀεἰοί. τῷ ἀσθε- 
νεστάτῳ Ἐὶ. 

35. ᾿Αρτάοζος] Οὐοπηΐῇ. δά 2, 4, τ6. Η. ὅ6γτ. ό, 1, το: Ὅθεν εἰς τὰς περὶ 
5ΟΗΝ. Ἰάσονος πράξεις ἐξέβην. -Ξ 

. τὰ περὶ ἹΠΙροξένου] ὅϊς Η, ὅτ. τ, 40. ἔλεγε] Οοῃῖ. 2, 3, 21. 
; ἢ» 4.1, εἴ 4118]. Υ.. ἀπποί. δὰ 
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τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὠμνυτε ἀπολωλέκατε καὶ τοὺς ἄλλους 
ἡμᾶς προδεδωκότες σὺν τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε; 

4οὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε, Ἀλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων 
φανερὸς. ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ ᾿᾽Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν 

4τ ἡμῖν τοῖς σὺν τούτοις. ἐπὶ τούτοις Ξενοφῶν τάδε εἶπε. 
Κλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπον- 
δὰς, τὴν δίκην ἔχει: δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς ἐπιορ- 
κοῦντας" Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι 
μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοὶ, πέμψατε αὐτοὺς 
δεῦρο: δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις πειρά- 
σονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα συμβουλεῦσαι. 

42 πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλ- 
λήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 

ΚιφΦ. ς. 

Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς 
βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς 

μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμ- 

πείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς 
“ καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. καὶ γὰρ δὴ ἔως μὲν πόλεμος 
ἣν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους παρέμενεν, 

[13] 

ὡς ροϑί ὥμνυτε (ὄμνυτε Β.(.) οτῃ. Ρ.. τη. ἰογίϊα, αὖ νἀοίυτ, δα (ὐ, τέως ΓΝ. 
ξὺν Α.Β.Ὁ. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε Α.Β.Ο. ει. ἔρχεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς; 40. καὶ 
φανερὸς "Ἰ᾿. ξὺν Α.}.06. 41. ἐπὶ τούτοις Α.Β.Ὁ. τη. 566., 4] ΡΓ. τούτω. 

ὑμ. μὲν εἰ δὲ Α.Β.Ο.Ε. (ὑεῖ. τε οἵ τε. γε φίλοι 
;; 

(ει. ἐπὶ τούτοις δέ. 
Η.1.. φίλοι γὰρ Ο.. ργ.., αὐ νΙάοῦαν, απ] ε Ἰῃ γάβασᾶ. πειράσωνται ἃ. ἔξυμ- 
βουλεῦσαι Α.(Ὁ. ργ. ξυμβουλεύσειν Β.(Ὁ. τη. 566. (ὑεῖ. συμβουλεύειν. 42. 
ἀποκρινάμενοι ἃ.Β.Ο. (ει. ἀποκρινόμενοι. 1. ἀπετμήθησαν ΚΚ. πάντων] 
ΒΌΡΘΙ π᾿ Γὰ8. ἴῃ (Ὁ. ἐμπείρως] μ 5. ν. Ο. τῇ. ΡΓ. ἀνὴρ πολεμικὸς ἰζ. ῬῈ 
μὲν δὴ Κι. πρὸς ἀθηναίους [).. Η.1ΚΚ.1,.1.2. παρέμενεν Α.Β.(. (ὑεῖ. πα- 
ρέμεινεν. 

41. ἐπὶ τούτῳ, υἱ (ὐ. ρῥΥ., βρίτ8 δ 5ΟΗΝ. 106 ἰδοϊπουιῦτιβ 6]ὰ8 ν. Νῖ6- 
δ γτορ..ὅ, τ, 8- ττ.Ψ 

ἘΞ π υτμ θέρει τὰς κεφαλὰς] Αρυὰᾶ 
Ῥργβαβ βοῃθ ατη οδρΙΐα ΘΓ ΙΧ πονὰ- 
οα] ἀοοϊάοθαῖ. Ρ]αίαγοῃ. Ατίαχ. ο. 
29. ΖΕΌΝ, 

ἐτελεύτησαν) δχ ῥγεοῖρ8. Ραγυβᾶ- 
[1618 ΠηΑΟΥ]8. σοτημηοίτ5 νθηϊδγ 466]8- 
Βϑέ, Ὡ1581 ἤπης ϑίδοσα ὈΧΟΥ δα σοράθιη 
Ἰπιρ]5θθῖ. ΑἸ18 απ (ὑοϑῖαβ (6 οἂρ- 
Εἰντξαίθ ΟἸΘΑΓΟὮΙ οἸυβαθθ. ΔΠΏι]0, ἴῃ 
αὰὸ (ὑαγναίαθβ βαϊζαπίθθ Ἰηβου]ρύς 
Γαενϊηξ, ὑγα δῦ, ν, ἀραα Ρ] αὐτο. Ατ- 
ἴδ. 6. τᾷ. ΖΕΌΝ. 

2. πρὸς τοὺς ̓ Αθηναίους] [)6 ΟἸράγ- 
ἘΠῚ ΠΟΙ ΕἸ. Θν. 1,1, 25 δ 1,3; τὸ 8. 

Ῥυἢν. ὅ.Π0]. ὨΙδίοΥ. νοῸ]. 2, ρατῦ. 2, Ρ. 
2: 

παρέμεινεν] ΔΑριιί 5ιιο5 οοηϑδέαημέον 
ηιαηδὶέ, νου θσαγ, αιοα νΕΥΘΟΥ αὖ ΟΠ ηλ 
ΘΟΠΟΙΠΙΑΥῚ ροβδὶῦ, 1, 1, 96. 101 ΟἸδαγ- 
σἤπι5 ἈΠδΙηρΡὨΪθ ἢ]1ὰ8 ΒυΖαηίμασα οἱ 
ΟΠ] βάομῃρχῃ τηϊτῦαν Ὁ Δριθ τορα, 
ἀπ66 ΑἸ]αίτιτη ΑΥΠΘΠΙΘηΒιῦτιΒ σοτητηθᾶ- 
ἴπτα ᾿πίοσοιροσοῖ. [Ιἰοσυτῃ 10. 1,2» 15 
Βυζϑηῦ Παγπηοείθθ σαι (Ἰρδγ- 
ΟἾπι5. 80115586 δὴ ΔΙ αθδΖατη, 6Π1ΠῈ 
Βυζαηύιιμη ΑἸΟΙθιΔα1 ργοάογοίαν. [ρ]- 
[τ παραμένειν ἢ. 1. δα] αποίατη Πούϊο- 
ΘΙ ἡη, ἤαίο οἱ οὐβοφιο ηιαποηπαὶ ἢ 8- 
θεγα νιἀρίαν, Οαπαθδτη εἴαί πὶ 56- 
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» Ν ἤν Δοὺ ϑ... δ “ Ν ε ΄- ΄ ε - “ 

ἐπεὶ δὲ εἰρηνὴ ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πολιν ὡς οἱ Θρᾷ- 
» “-“ Ἂ τὰν » ΄ ε 5. 7 ᾿ 

κες ἀδικοῦσι τοὺς “Ἕλληνας καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο 
Ἀ ΄“ » Ἷ »» 7 ε 7 “-“ Ψ-" 

παρὰ τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χερ- 
5 

ϑδρονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πως 
Εἰ αν Ὑ Μ΄ " 5 ΄ 5 δ 

οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπει- 
“- 3 3 “- 3 “ ὙΨῈΝ. ἥ 3 3 Ξ59 

ρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ᾽ ᾧχετο 
’ὔ 5 « ’ 9 7 ἈΝ « 

4πλέων εἰς “Ἑλλήσποντον. ἐκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ [5] 
“ 3 ᾿ “ ε » - “᾽ Ν " Ἂ ", 

τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγας ὧν ἔρ- 
Ν “- ε Ἁ ᾽7 3, “- 

χεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις. μεν λόγοις ἔπεισε Κῦρον 
“, 4 

ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρει- 
ὁ κούς" ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς 
Θρᾳξὶ, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ 
ἦγε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος ἐδεήθη 

τοῦ στρατεύματος" τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς σὺν ἐκείνῳ αὖ πο- 
ὁ λεμήσων. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα [4] 

εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ 

ἐπειδὴ δὲ Β.Ο. πείσας πείσ ἴῃ τα8. 6 Πξίογ. Ὁ. ἑαυτοῦ Β.(Ὁ. 866. τ., 
4] Ρυ. αὐτοῦ, ).Ε.1.Κ.1,.7. χερρονήσσου ΔΑ. περίνθου Α.Β.Ὁ. ργτ., Ε. 
Κι. Οεῦ. πειρίνθου. 8. ἀνοῦ ΡΙῸ αὐτοῦ ορίπον ἃ., αποά πη. 866. ψεὶ 
ἰογία δα αῖ Ὁ. οὐκ ἔτι ἐνταῦθα Α. 4. ἐθανατώθησαν Α, σπάρτῃ Α.Β. 
(. Οεί. τῇ σπάρτῃ. πρὸς τὸν κῦρον ἃ.Ο. ἄλλῃ Α.Β.0.Ε. Ὁ εἰ. ἀλλαχοῦ. 
μυρίους] γρ. δισμυρίους Ῥι{Π. ΠΟ ἃ Ῥ' τι. δαρικούς Τ.. 85: ἀπὸ) ἐκ Ζ. 
δὴ Δαάαπηΐ Α.Β.Ο.1. ἤφερε Δ. ἦγε τούτους Α.Β.Ο. (ΟὉει. ἦγεν αὐτούς. καὶ 
πολεμῶν] πολεμῶν καὶ Β. μέχρι κῦρος Α.Β.0.Ε.1. μέχρι οὗ κῦρος 1. Κ. μέχρι 
αὖ κῦρος Ε΄. Οεἰ. μέχρις οὗ κῦρος. τότε δὴ Α. ξὺν ΑΞ.Β.Ο. ααὖοπι. Β. 
Ροβί πολεμήσων ρΡοῃϊῦ [,.1., 6. φιλοπολέμου μοι Β.ΟΙἉΙ.. φιλοπολέμοι Α. 
(εἴ. οἢ]. μοί. δοκεῖ τη. 866. δ αἷς Ο. ἄγειν Β.Ο. Ῥιη. Οεί. ἔχειν. 
ἄνευ γ᾽ Β. ἄνευ γε ῬΙ. 

4αϊξιν ἐξέπλει, απο εἱ ΟΡΡοβὶ ἔπ] ΖΕΌΝ, Θὕκ ἀδ6 5Ι1ρ}1. Ρ]αγῖτηα ν. ἴῃ 
6588 νἱἀοίυγ : 564 5εηαϊταγ οἰϊδπη οὐκ- 165. Βίβρῃ. 

ἔχ 

έτι πείθεται, αυοα ΠΙσΘὈΙ ἔοτύα δὰ πα- 
ραμένειν γϑίευγθ. 5ΟΗΝ. 

τοὺς Ἕλληνας) ΟΠοΥΒοΠ δ βατη ἴποο- 
1επῦδα. Ἧ. 1,5... ἌΒΟΝ: 

ὡς ἐδύνατο] ΝΥ ΕἸ5κῖπι5 ᾿πἰογργθίαυ 
πιαχσίπια ἀφραϊία ορετα. ὥεα τες 1ὰ 
ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἀἸσα πα πτη [αϊββεί. 
ΧΕΠΟΡΒΟπ ἸΡΊΓΟΥ Ἰον]ο᾽ ἰδηρορα νο- 
Ἰυ1586 ν] ἀθίασ ᾿π]αβία τη ΟἸθατο ἔδο- 
Ἐν 5ΟΗΝ. 

. ἐξ ᾿Ισθμοῦ] ἨΠροΐθ (ὐΟΥΙ ΕΠ πιπὶ 
με ας “με Ζειηϊαβ εὐ Ὑ δ βκιαβ. 
5ΟΗΝ. Οὐ͵ὺβ τε]ϊαθδτῃ δηποί, ν. ἴῃ 
Ιηᾶ. ποπλϊηαπη 5. (Ἰθδυοἢι8. 

4. τελῶν] αὶ ῬΒοτίβ, τηδοϊβίγαϊι ραγ- 
[ΔΏΟΓΈΠῚ, αἵ 7,1; 34; τοῖς οἴκοι τέλεσι. 

ἤδη δὲ φυγὰς ὧν] (αιαβαβ Βυ]5 δχϑὶ- 
11 σορίοϑιαβ δχροηὶϊδ ΠΙιοάογαβ 1. α. 
ΖΕΌΝ, ΧΧεπορδοπίοιῃ οπηηΐδ 111ἃ 581- 
Ἰεηίθπη ποίΐδγιηΐ ΓΥΟΠΘΓ8 ΡὈγϑοῖ, Ρ. 
13, ἈδΠΠΕ6}}. Πἰιδίταΐ. Ρ. 13. 

ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε] ἔπεισε 
γοίεσθαγ δὰ βεαπθηίία δίδωσι δ᾽ αὐτῷ 
Κῦρος μυρίους δαρεικούς. Ῥεοπηϊδπη 
αι]. ἀβιθιι5 ρμϑίοτις ΟἸθαυο 5. οἵ 
ΒΕ ΤΩΙ ἰβύγανουις ΟΥΤῸΒ Υ. 1, 1, 9. 
5ΟΗΝ, ὐΟοηΐ. 1,2, 3---8. (Οεἔθγατη 
Ράτγατη δοουγαΐβ Ἰοφαϊ αν ΧΘΠοΡΒοη ας 
118 αι ΒΔΕ Πδττανοσαῦ. 

6. μόνὶ κ γ. δὰ “Ἐπ π 1 
ἔχειν] ΑἹ]. ἄγειν. Οοηΐ. 3,1, 14. 

ΖΕΌΝ. 
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“ ω ᾿, ε “- 4 

βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πο- 
“-“ Υ “ μι Ἁ 3, 4 ΄ 

νεῖν, ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱ- 
σ᾿ ΄ 7 ΄΄. ΄- » ἴω Ἁ “ 

ρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν" ἐκεῖνος δὲ ὡσπερ εἰς 
παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν εἰς πόλε- 

7 μον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἢν" πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ 

ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός, τε ἢν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς 
ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς 

8 οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. καὶ ἀρχικὸς δ᾽ 
ἐλέγετο, εἶναι ὡς δυνατὸν ἐ ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀ- 
κεῖνος εἶχεν. ἱκανὸς μὲν γὰρ ὡς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν 
ἣν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ “παρασκευά- 
ζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πει- 

οστέον εἴη Ἰζλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" 
καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχὺς, ἐκόλαζέ τε 
ἀεὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἐσθ᾽ 
ὅτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν" ἀκολάστου γὰρ στρατεύμα- 

Ἂ ᾿, Ν 7 

τοτὸς οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφα- 

" 

[ Χ -“ “ Ἁ 3, 

σαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρ- 
χοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι 1 ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ ἢ 

φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἢ ἀπροφασίστως ἰ ἰέναι πρὸς τοὺς σρολε- 
μίους. ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφό- 
δρα καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὸ 

»"- 

ἐξὸν δὲ ῥαθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν Α. ροηϊῦ ροβὲ ἐξὸν δὲ χρή- 
ματα----ποιεῖν. βούλεται ποιεῖν ἃ. Ἐπ ποιεῖν 5186 ποίδ διὸ ΔΒΟΙΡΒογαΐ 
Α1οκ. ὥστε πολεμεῖν οτη. . πολεμῶν] πολεμεῖν [.. οὕτω μὲν οὖν ΠΝ. 
ἡ. αὖ οτι. 1).Ἐ..--Τ,..Ζ. αὖ αὐτίκα ἐδόκει Α. ἐδόκει εἶναι Α.Β.Ὁ. ὉὋει. εἶναι 
ἐδόκει. 8, δὲ ἐλέγετ᾽ Β. κἀκεῖνος Α.Β.(. Οὐ. καὶ ἐκεῖνος. τίς Α.Β. 
Ο. Οι. εἴ τις. ἣν ΟΠῊ. ἈΝ ἔχοι Α.Β.06 ΒΕ. ἕξοι ΕΖ: ΘΕῚ: ἕξει. 
αὐτῷ Δ.Β.Ο. Οβι. αὐτοῦ. καὶ ΟΠ]. Α. πειστέον ἫΝ Ο. ἘΠ Ζ.. πὶ στεον 
ΠΔτθυβ λη δγβὶβ οὕ ἴῃ τηλυρὶπο πειστέον ἀϑβουρίο Β. ἀπιστέον Π.Ε.ΕΗ.1. ὈΓ. 
Ἐ 7.7. (δι. πιστέον. 9. χαλεπῶς Β. ἐκόλαζέ τε] ἐκολάζετο Ἀ. καὶ ἐκό- 
'λαζέ τε Β. ἀεὶ πὸ ν- Οὐ πὰ ἘδΕ Ὅτη, ΑἸ Ος τ: ΟἿ αἰεί: ὡς Δ.Β.Ο. ει. 
Φ 
ὥστε. γὰρ στρατεύ (Ὁ. ἴῃ ΤάΒΌΓΔ. 
ψγϊαύτι" οὐδ πη 80. δ ΟθΘθα Πα ΕἸ. νοὶ]. 2. 
γεοίαβ 1. 
οἵη. Β. πρὸς] ἐπὶ Ἴ᾿. εἰς δίοθερι8. 

8. ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρό- 
που] Θεαηέμηι ἴϊοοί μεν ἐπ φθητιι, 671ι5- 
πιο οἱ πιο 68 φιιδιι5 {16 οταΐ ΡΥ φαϊέιι8. 
516 Ροβίθβδ, τοῦτο δὲ ἐποίει ἐκ τοῦ χα- 
λεπὸς εἶναι. ῬΒπογά. ὁ, ῥπὴης Ὅτι δὲ 
ἕκαστος ἢ ἐκ τοῦ λέγων πείθειν οἴεται 
ἢ, στασιάζων---λαβὼν---ἄλλην γῆν οἷ- 
κήσειν. 5ΟΗΝ. 

ὥς τις καὶ ἄλλος] [τὰ ΒΌΡΓΙΑ 1, 3, 15. 
ΗΌΤΟΗ. Ἐμποιῆσαι 58ὶς (ἔς. 21, 7. 

Το. φυλακὰς ΟΤΏ. Α. φύλακας Η., αἱ 
Ρ. 286 (ὐαϊί. ἢ ἀπροφ. Α.ΟὉ.Ε.., οοτ- 

[ΟΠ οΘι5, καὶ μὴ ἀπροφ. Μ. ὁ: Οεί. μὴ ἀπροφ. -αοἰ δρο ϑαβόχεμ. 
11. γὰρ οὐτα. Π.ΒΗ Κ.,.1.Ζ. 

9. ἔσθ' ὅτε] Δέ]ϊαπ. Α. Ἡ. 4,τι: 
Ταῖς βλαύταις, αἷσπερ οὖν ἐχρῆτο Σω- 
κράτης ἔστιν ὅτε. ἨΌΠΤΟΗ. 

1ο. φοβεῖσθαι] ἘΤΟΠΙΙ. 4, 1. 17: 
““ ΟἸδατοαΒ ἀὐὔχ [1 ΔΟΘαςοΙ  ΟὨ]ΟΤ Τα 
ΘΧϑγοϊίαὶ αἸσοθαῦ ἱπηρεγδίογοιη ροίλι8 
αθδτη Ποβίθπῃ τηθίαὶ ἀθῦουθ.᾽" Δ δου. 
Μαᾶχ. 2, 7: 2. ΗΌΤΌΟΗ. Οδίθγαπι πῃ 
ΘΧογοΙ αὶ δος αἀἰσοθαΐ, 564 ΔΠ11018. 

[5] 

[6] 

[7] 
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στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς προσώποις ἐφασαν 
φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους 

12 ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε 
δ᾽ δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο, καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους ἄρχο- 
μένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν. ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι 
οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλεπὸς ἣν καὶ ὠμός" ὥστε διέκειντο : 
πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. 

13 καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους. οὐδέποτε 
εἶχεν" οἵτινες δὲ ἢ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖ- 
σθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ, 

τᾳ« σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο νικᾶν σὺν [8] 

αὐτῶ Κ. σφοδρὸν αὐτοῦ α.Μ.Ο. 
σε. 1. οὐκέτι Α.Β.Ο.Ε. (εξ. καὶ οὐκέτι. 12. τῶν δεινῶν Καὶ .1,.Τ' ένοιτο 
(8ις Ὁ. ργ.) καὶ ἐξήει Α. ἄλλον Ο. ρτ., ἄλλουσ τη. Ξδ6. ἀρχομένους χο π΄ 
ΓΆΒΌΤΑ 3 1 ΟΥΑΙ ΌΤΙ, γ6] 2 Ἰ8[1ΟΥἸ1Π|, ΠΔΥ ΠῚ ΡΥΊΟΥ ἔογίαββα ἔα ξ, δ]ίεσα α, αὐ “ 
ἀρξαμένους [πογϊΐ, απ ἐπετερεθ ἔ ραγίϊς]α οἵ Πουϑο α εἴϊδτη πη ς ΠαγηΪ νἹἀθα- 

ἄλλοις ἀπία προσώποις δἀάπηΐ Α.Β. 

[1 Π]Ώ60]8, ΒΡ ΡΕΤΊΟΥΙ. αὐτῶν Β.Τ. 
λειπον, Ἐ.---ἰ,.Ζ. ἦν καὶ ὠμὸς Α.Β.Ο. Ὁ εἴ. καὶ ὠμὸς ἦν. 

ἀπέλιπον Ἀ.Β.Ο. τη. 5ες., 4] ΡΓ. ἀπέ- 
ἢ ὑπὸ] ὑπὸ Ζ. 

14. ἐπεὶ δὲ Α.Β.(. ἐπειδὴ Ε΄. (ὐεῖ, ἐπειδὴ δὲ καί. ξὺν Α.Β.Ο 

11. ἐν τοῖς προσώποις) Ρ]αΐδΓΟἢ. 
Μογ. Ρ. ύρ ἃ : Ὥσπερ τοῦ Κλεάρχου 
τὸ πρόσωπον ὁ Ξενοφῶν ἐν ταῖς μάχαις 
καὶ παρὰ τὰ δεινά, φησιν, ὁρώμενον εὐ- 
μενὲς καὶ φιλάνθρωπον εὐθαρσεστέρους 
ἐποίει τοὺς κινδυνεύοντας" Ὁ. όζο Ο: 
“Ὥσπερ γὰρ ὁ Ξενοφῶν ἔλεγε τοῦ Κλε- 
άρχου τὸ σκυθρωπὸν καὶ ἄγροικον ἄλ- 
λως ἐν ταῖς μάχαις ἡδὺ καὶ φαιδρὸν 
ἐπιφαίνεσθαι διὰ τὸ θαρραλέον εἴς. 
ΖΕΌΝ. Ἔν τοῖς ἄλλοις προσώποις 
41 βου ρβιῖ, νἹἀθυγ οἰΐθηβιιβ Ὀ]ΌΓΔΙΣ 
ΠΌΙΊΘΙΟ προσώποις Δα άϊξ56 ἄλλοις. 
5ΟΗΝ, Ρ]υΐάτοῃ. Μαγν. ο. 14: Τὸ 
γὰρ ἐν ἀρχῇ σκυθρωπὸν αὐτοῦ (Νί ΑΥ}1) 
καὶ περὶ τὰς τιμωρίας δυσμείλικτον 
ἐθισθεῖσι---σωτήριον ἐφαίνετο, τήν τε 
τοῦ θυμοῦ σφοδρότητα καὶ τὸ τραχὺ 
τῆς φωνῆς καὶ ἀγριωπὸν τοῦ προσώπου 
συντρεφόμενον κατὰ μικρὸν οὐχ αὑτοῖς 
ἐνόμιζον εἶναι φοβερὸν, ἀλλὰ τοῖς πο- 
λεμίοις. Ἐαβίατ 8 δρᾶ Ἴαζ6]. 1) 6 
᾿ΓΒεββδ]οηΐϊοᾶ Ρ. 384, 5: Καὶ Κλέαρχος 
μὲν ὁ Λακωνικὸς, ὥς που Ξενοφῶν ἱ ἱστό- 
ρηκε, καὶ στυγνὸς ἦν ὁρᾶν καὶ τραχὺς 
τῇ φωνῇ᾽ ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον στυγνὸν ἐν 
τοῖς δεινοῖς, φησὶ, φαιδρὸν τοῖς στρα- 
τιώταις ἐφαίνετο. Ῥ]ΌΓΑΙΙ ἀαΐοιη 816 
Ηοιμῃ. Π. Η, 212: Μειδιόων βλοσυ- 
ροῖσι προσώπασι. Ατϊδίορῃι. ἔν8. 810: 
ἮΝν τις ἀΐδρυτος ἀβάτοισιν ἐν σκώλοισι 
τὰ πρόσωπα περιειργμένος, 00] τὸ πρόσ- 

ὠπον Ἰ1ΠΤἸῚ σομ σα νϑύβατη. ϑ0Ρἢ. δραά 
ΡΙας. Πειηθίσ. 6. 45. Ἐθοθηθουιτη 
ΘΧΘΗΡ]α ΠΟΠΏ11]18 οΟἸ]]ορὶξ 9860605. δά 
ΑΟΒΉΪοτη ᾿Π δ. Ρ. 422. 

12 . ἀρχομένους] Ἐογϑβιΐδῃ ἀἁ ἀρχομένοις, 
ΠΟῊ ἀρχομένους ἰεροηά απ 8]16 8 Ρῖ- 
ὑδνοσὶ : αὖ ΡΟΓΙΠ68 510 8681 1ΐὰ Ἰοαιπι- 
[5 δβϑεΐ, καὶ ἐξείη τοῖς στρατιώταις 
πρὸς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπιέναι. Νᾶτη 
ἀρχομένους εἴ στρατιώτας ἸΠαΙ ΘΓΘΗΘΓ 
Ρδ0}1Ὸ ροβὲ (8. 19) υβαγραῖ. Ξ5ΤΈΕΡΗ. 
Θυϊρὰβ. Ἔχθιρὶα δάάαϊξ νουδὶ ἐξεῖναι 
οὔατα οὑτη δοοαβ. σοηϊαποῖ. ϑ'6α πρὸς 
ἄλλους ἀρχομένους ἀπιέναι 41 ΠῈ ΠΘΠΊΟ 
510 ΠΟ Ἰπ 6] οί γα σα αα αἰΐος 
ηυϊϊλέος αὖἶγο, ΧΟΠΟΡΒΟη δαΐεπι ααοᾶ 
ἴθρμδηιι8 νΌΪαΙ αἰἸοίαγιιβ ἔαϊββα νἱ- 
ἀδαΐα! πρὸς ἄλλους ἀπιέναι ἀρξομένους, 
Ὁ]1α αα]α 8 60 βουϊρίαμη ἔι1588 ὑσο- 
ὈΔΌ116 εβδὲ. [πη Ὁ. ργ. αυοά 1588 νἱ- 
ἀείαν ἀρξαμένους. 5ῖὶ ἀρξομένους 56τ11- 
Ὀαύαν, αὐ σοπ]εοοταΐ ϑοῃθθίογιβ, εχ 
βοάθπιαιιδ Τϑοιρι δία ἄλλον, βεπίθη- 
τ πὰ ΡΓΘΘὈΘΌΪ: εα πάθμη αδπὶ ᾿οθγδθαβ 
ἀε]εῖο ἀρχομένους, Θαρο ἴῃ ἄρχοντας 
πιαΐαΐο γϑϑο Θ ὈΔΙΉΤΙΒ. δὶς δυο τα Ι, 
9. 29: Παρὰ Κύρου οὐδεὶς ἀπήει πρὸς 
βασιλέα, εἴ 1θ1α., πολλοὶ πρὸς Κῦρον 
ἀπῆλθον, εἴ τ. 4, 7, τοὺς παρὰ Κλέαρ- 
χον ἀπελθόντας. 

13. ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι] Εγοδέαίο αὐ- 
ἀμοΐ. ΘΗΝ. 
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αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη. μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποι- 
οῦντα εἶναι τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς 
τοὺς πολεμίους θαρραλέως ἔχειν. παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ 

ι5 ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. τοι- 
“ Ν Ἀ" Ἂν Ὃ Ὑ ἄν ς΄ τὰς ϑἢ 5 ΄ 

οὔτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν" ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα 
5,7 3 7 5 Ἦ φᾷ » ΄ » Ν εἶ 7 

ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα 
ἐτη. 

Πρόξενος δὲ ὁ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν ἐπεθύ- 
μει. γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός" καὶ διὰ 
ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεον- 

» Χ ΄, « Ν 3 π᾿ 

ι) τίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι 
καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι. εὐερ- 
γετῶν, ἦλθεν εἰς Ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις" καὶ ᾧετο 
κτήσεσθαι ἐ ἐκ τούτων ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ 

18 χρήματα πολλά: τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφόδρα ἔνδηλον 
αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ 
ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτων 

το τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. ἄρχειν δι καλῶν μὲν καὶ 
ἀγαθῶν δυνατὸς ἢ ἣν" οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις 
ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ῃσχύνετο 

τ6 [9] 

[10] 

, ἤδη μεγάλα Α.Β.Ο. (εἴ. μεγάλα ἤδη. ξὺν Α.Β.Ὁ. 
μίους οἵη. Α. θαρσαλέως Α.Β.Ὁ. 

πρὸς τοὺς πολε- 
αὐτοὺς Ο.. δ6- 

αἰ πη. 860, ἐποίει] εἶναι 1).Ἐ, 
γένετο] σὺν Δηΐθ δος ἀεἰθῖ Ὁ. 
ἤδη νομίσας. καὶ ἄρχειν] ὦ ἄρχειν Ὦ. 
866. Ὁ.}.Ε.--Ἰ7.Ζ. 
ἔνδηλον] εὔδηλον Τ΄. 
δυνατὸς Α.8..Ε. (εί. ἱκανός. » 

ουτ 

.1.Ζ. ἐποίει οἴϊατη ΡΙΓ. 
ἤδη οτὴη. Β. ροβί νομίσας ρΡοηπηΐ Α.Ὁ. (δῖ. 

ὃ. τοσούτων Α.Β.Ο. ἢ. ΕΒ. (ὑεῖ. τούτων. 
τούτων ρΡοϑῦ δεῖν Ζ. 

᾿ ’ Ν Α 

καὶ τό τε γὰρ τὴν Α. 
17. συνε- 

κτήσεσθαι] κτήσασθαι τῇ. Ρυτηδ ν6] 
δ᾽ οτῃ. Ζ. 

19. καὶ ἀγαθῶν) κἀγαθῶν Ζ. 
Ἀ-Β.6Ο.}).Η.:- 1 (ὐδὐ- οὐδ᾽. αὐτοῦ ΕἾ. 

φόβον ἐμποιῆσαι ἘΕ. ΟΥΏΪ580 ἱκανὸς (ἱκανῶς Α.Β.6.).Ψ 

16. Γοργίᾳ] οτρίαβ οἱ Ργοάϊοιβ 
ὙΠ ϑβα]αση, Βοοοίίδτη οὐ οτηηθιη ἴδυα 
τοῖα ραγαρταθδηΐ ἐπὶ σοφιστείᾳ. 
Ιη. Βωοίϊα (ἐν Βοιωτοῖς) Ρτοαϊουτη 
Οδυμη δ 611586. Ἰρϑιη ΧΟΠΟΡΠΟΠΐθπῚ 
γτοΐοσύ ῬμιΠ]οβίγαϊιιβ Κ΄. ΞΟΡἢ. 1. 6. 12, 
δαάθη5 6 Χομορμοηίθ : Δεθέντα---- 
καθιστάντα ἐγγνητὴν τοῦ σώματος. 
(δρύνυμπι ἰριθαγ ἴῃ Βωοίϊα ἔπϊ586 
Χεπορμοηΐθιη Ροηϊῦ ; οὑ]ὰβ γϑὶ τηθ- 
ΤΟΣ Θἴβὶ πιιβαιδιη δχϑίαί, νΘΤῸ ἰδ- 
ΤΏΘῊ 5]1116 ᾿η46 ἢϊ Ῥγόχϑηὶ “ΓΘ ΌΔΩΙ 
ΔΙΩΙΟΙ ΠΤ οὐ ΧΘΏΟΡΒΟΙΙ5 80 πος 1η1- 
(10 οΟΥίδιη ῬγΌσΘββι58θ6. (ΟἸϑου δ Γ 6 
ΡΓΟΙΙΟ οἂἱ ᾿ηἰου ΧΘΏΟΡΠΟΙ, οἵ ἴῃ 
4πὸ σαρύαβ δα Βωοίοβ ἕαϊΐ ὑἰγαδιιοίμβ. 
ἿΝΊΗΙ ῬΒμηοβίγαϊιβ ἀθ ρσωΐϊο, βεὰ 

ποχυτῃ ὑγδα!ϊ: ναάθτη ἀθάϊββο Χοπο- 
ΡΒοπίθμμ. [6860 ΡγΌ]ο Του 1586, 
566 ἴῃ ἔπραᾳ ΑΙΠΘΠΙθηβιτμη βουναΐθτη ἃ 
ϑοογαῖθ παιγαΐ Πιορθηθβ οαπὶ ϑίγα- 
Ὀοπθ. ΨΊαθ αἰεῦα ἴῃ Πιβραΐ. 46 ὅἰ γτη- 
ΡΟΒΙΟ Ρ. 1238. Ῥαρπα δα δοοιαϊῦ ΟἹ. 
80, 1. ΑἸμπα Ἰρτίαν ΡΥ τη ΘΟ Θη- 
ἀππ οδῦ ᾳφαοα Χοπορμοηίΐομ πῃ Βοο- 
τοῦτ ροϊζεβίαϊθπη γϑᾶθροσιί, αυοὰ 
ΘαῸΙ 46 ΠῚ ΥΘΡΟΓΓΘ ποπάπμη ροΐα!. 
5ΟΗΝ, 

ἀργύριον] (ὐδπέιηι ηνΐπαϑ ἃ 51Π0.}}18 
αἸΒΟΙΡ] 15 οχὶσοθαῦ ΡΓῸ ᾿π5Ε 00 Ἰ0Π6 56- 
οαπάππὶ ΠΙΟάΟΥ. 12, 58 εὖ ϑδυϊάδιῃ. 
ΖΕΌΝ. Υ. Εοβϑβ. δὲ ὕονρία 27 8} 
ἀδ δος ]. Ρ. 8. 
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μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον" καὶ φο- 
βούμενος μᾶλλον ἦν. φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρα- 

φοτιώταις ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. ᾧετο δὲ ἀρ- 
κεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποι- 
οὔντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα “μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν 
αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε κἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἦσαν. 
οἵ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ 
ἀπέθνησκεν ἢν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν [11] 
ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπι- 
θυμῶν. δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι" φίλος τε ἐβού- 
λετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵ ἵνα ἀδικῶν μὴ διδού) 

22 δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὦ ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτά- 
τὴν ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ 
ἐξαπατᾶν: τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς ἐνόμιζε τὸ αὐτῷ 

23 τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἢν οὐδένα, ὅτῳ [14] 
δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. 

21 

ἦν ἂν φανερὸς 1).Η..---!..Ζ. ἀπεχθανέσθαι (. τὸ ὈΪϊΪ ἴῃ τῶ τηϊΐαΐ Ὠ, 
20. πρὸς τῷ Β.Ο. :. καλοί τε καὶ ἀγαθοί Α.8.Ὁ. Οεῖ. καλοὶ κἀγαθοί. ἐπι- 
βούλευον. Α. ὡς οἵη. Ὁ. 21:  μένων---χρῆσθαι Βιοθθθαβ ΕἸ. νοὶ]. 1, Ρ- 82 
(ὐαἰ5ἴ., οὗτος δῆλος ἦν---ἀπώλεσεν αὐτόν ϑιιϊάαΒ ν. Μένων. μὲν οπη. ὅ'8ιαδ5 
δὲ Βιοθεὶ Α. πλουτεῖν Α.Β.Ο.Ε. (εὖ. πλούτου. λαμβάνῃ Β. εὖ ϑίοῦεοι 
οὐ δ ἀδθ. ΠΟΏΠῈ]ΠΙ. κερδαίνοι ϑτοθ ΘΙ οὐ ϑιαϊαθθ ΠΟΠΠΠ]11, κερδάνοι ϑίοθΘοὶ 
Α. οἵ Χβϑῃορῃοηί!β ΟΠΊΠ68. φίλος τε] φίλος δ᾽ δΟΡΩΙ ἊΣ μέγιστα Α.Β. 
ΟΕ. Οεῖ. μέγιστον. διδοίη ] δοίη δα 88. 22. ἐπὶ τὸ δὲ διυυ!ᾶαβ, Βεα 8]. ἐπὶ 
δὲ τὸ, ἐπὶ δὲ τῷ Β.0.}. δίοθθι Α. ᾧετο ὁδὸν Α.Β.Ο. Α. Θιοθαῖ. (ει. ὁδὸν 
ᾧετο. τὸ δ᾽ ̓ ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς Α.Β.. Ο. εἱ αὶ καὶ ἀληθὲς Μ.Ἐ. τὸ δὲ ἁπλοῦν 
τε καὶ τὸ ἀληθές ϑυϊάαβ. τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ἠλίθιον 1).}.Ε'--ὶὁἐδεθ»-Ρ, Βιεοθεουβ, ου- 
78 Α. τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ἀληθές. Τῃ τηδΥΡΊη6 γρ. καὶ ἀληθινόν ἀϑογιρύατῃ ἴῃ 1). 
τὸ δὲ ἁπλοῦν καὶ ἀληθὲς ϑιυάαβν. ἠλίθιος οἰΐδη8 τὸ δὲ---εἶναι. ἐνόμιζε τὸ 
αὐτῷ Ἐ. ἐνόμιζε οἵη. ἃ.Β.0. ἘΣ Αρτρ αὐτῷ 1).Ε.Η..---. Τ.Ζ. Θίοθεθιιβ, δια δβ 
18. τῷ ἠλιθίῳ Δ. Β.Ο. Βίορϑι ἃ . ἠλίθιον 1685 Ὀ15. Οὐ. ἠλιθίῳ. 23. φα- 
νερῶς ϑυϊ4α5. ἐγίνετο ΒΟ. Θυϊάαβ, ἐγένετο Α. (εἰ. ἦν. 

20. ὡς τριάκοντα] Εχ ῬΙΌΧΘΗΙ εδίϑίθ 81 ΒΑΡΘΥθτητι8, Δ ο}]}1π|8 οβϑϑ πα τοῖτ πη 
Πσοὲ [ογίαβϑθ ᾿παϊοϊαση εἴας Χοηο- 46 εοἴαίβ Χϑοῃπορμοηῖβ. 5ΟΗΝ, Κ᾽. δα 
ῬΠοπίθθο, οὑτὴ ἤδοο βουθογοί, ρεΐθγα. 
[ηἶνα Θῃ1πὶ 3, 1, 4, Πρόξενος νοσαία 
ἀρχαῖος ξένος ΧοΠΟΡὨΟΠΙΪΒ, ἃ απὸ 
ἀοτηο (οἴκοθεν) Αἰ Π6Π18 δνοσδΐιβ δὰ 
Ογγαπη [θυ]. ΗοΒρΡΙ 1885 80 αἴτο- 
46 σοηίγαοίαπι ἔ]556 ἴῃ ᾿ρ88 Βωοίϊα 
ΒαΒΡΙΟαΐ5 ΒΌ 1 δα 5. τό. Νίϑβοϊο νθ7Ὸ 
αυ]α βρρούανογις ἀλ]]απὰ5. ΚΝ  Η. 15, 
25: Καὶ ; Ξενοφῶντος ἀπήλαυσεν Πρόξε- 
νος καὶ ᾿Αντίγονος Ζήνωνος. ἘογίαβΕ6 
ΘΧβοτθγαηΐ οἸἸτη Ρ]ΠγῈ8. 46 ῬΙΟΧΘηὶ οἵ 
ΧΟΠΟΡΒΟΙΓΙΒ ΔΙ] οἰ [1 ΠΔΥΓΔΙΊΟΠ6Β, Π 185 

ἐκ ῦ 
Ξ 21. Θετταλὸς] ΤὭποναϊάοε, Ποπηο- 
βίβεηθβ, ᾿ιοόρθηθβ δασθ ῬΠαγβαᾶ- 
ἸΠιΠὴ ΔΡΡΘΠδπΐ : δαϊάδβ, 4αὶ πὰης 1ο- 
ΟᾺΠ {γα η βου ρβιΐ, ᾿Αθηναῖον, φαοα οἱ- 
ναί ἀοπαῖαβ ἔπογαΐ 0 ΑἰΠΘΗΪΘΠΕΙ- 
θα5, αυϊθιβ “ΓΙ ΠΟΘΙ ΟΥ πη. ΔΕΧΊΠΑΤΘΒ 
σΟρΙὰ5 δαααχογαΐῖ, ἰθβδίθ [θη βίῃ 6 Π6 
αν. Αὐδίοοσυ. ρ. 6δό. εα. ΚΒ βἰβκ. 
ΖΕΌΝ, Οἴεβιῖε ἡπαϊοίαστῃ 6 Ποτηϊηθ 
δα 2, 5, 29 δρροβίζυτῃη. 5ΟΗΝ, 
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Ν ΄ Ν » Ν 7] σ΄ Ἁ , ἕ 

καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ συνόντων πὰν- 
« σ΄ 7 ΄“ Ἁ ΄- 

2Ζ4των ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολε- 
7 ΄ » » ΄ Ν Ν 5 “ἢ 

μίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε: χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἶναι 
Ν “ ᾿' ᾿ Ν Ἁ “ ,ὔ ,ὔ 

τὰ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν: τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος 
Ε », ως ΩΝ , Ἕ “ 

ῴετο εἰδέναι ῥᾷστον ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. καὶ ὅσους [13] 
Ν ΄ὔ » , 3 ΄ 

μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους 
» ΄ “-“ ε Ἕ ἣς ΕῚ  ὰ ΕῚ ΄“ «ε 3 τι 

ἐφοβεῖτο, τοῖς δ᾽ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀναν- 
» ΄- “- «4 ἧς » ἂν ΡΨ," 

“6 δροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεο- 
, ἣς » 7 Ν ,ὔ ΄ Ξ 5 7, 

σεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἡγάλλετο 
“ 9 ΄“ 7 ΄“- 7 “ “ 7 

τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους 
' Ν Ἁ Ἀ ΄σι ΄ 7] 3, ὦ 4. ’ὔ’ 

διαγελᾶν: τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνὸ- 
5 ᾽ - Η ᾽ 7 7 , 

μιζεν εἶναι. καὶ πὰρ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, 
διαβάλλων τοὺς πρώτους τούτους ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. 

αγτὸ δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ 
συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύ- 

» 4 » , σ“ “ - Ν ὌΝ 

εσθαι ἠξίου ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι 
ΩΝ ΄- 7 « ,ὔ “ ᾿ 

ἂν ἀδικεῖν. εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφί- 
“ 7 “ 77 , Ν Ν 

χϑστατο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτὸν. καὶ τὰ 

[14] 

τῶν συνόντων Α. ἀεὶ Α.Β.0. δυίάαβ. (ὐβΐ. αἰεὶ, αὐ δίοθεθαβ. 24. ἐπι- 
βούλευε, Α. ᾧετο γὰρ χαλεπὸν εἶναι Α. σΓΟΡδΙ. ἀλλὰ τὰ τῶν φίλων 448. 
ῥᾷστον ὃν Α.Β. Ο. Β. (εἴ. ὅτε ῥᾷστον. 25: ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο δυ]Ἃα8, δίο- 
θῶ] Α. ὅσους μὲν ἂν αἰσθάνοιτο Α.Β.(.15. ὅσους μὲν δὴ ἠσθάνετο 1). (ὑεί. ὅσους 
μὲν ἠσθάνετο. ἀσκοῦσιν), σὰς Δ τΆΒ.. 5. Ποῖ, Οὁἁ ΘΕ ὉΓῚ ς ως ς τς ουσιν (δι- 
δάσκουσιν, τι ν]ἀ οἴ}. δ ας οὐρὶ μένων Α.Β.6. Θυάα5. (οί, οὕτω καὶ μένων. 
Ροβύ πο ἀπὸ ρῥγϑοθαθηίθβ νϑυββ γϑροῦς ΝΑ. ροβί δύνασθαι ρεγρὶ ὥσπερ 
δέ τις ἀγάλλεται τῷ πλάσασθαι. πλάσαι ϑδυυϊάδδβ. τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ 
ἐνόμιζεν Α.Β.Ο.. (δῦ. ἀπαίδευτον ἐνόμιζεν. διαβάλλων φιλίαν δ΄ α16488. 
Ει ; φιλίαν (Ὁ. ρτ., υνἱ νἹἀθίαν, 4] ἃ ἴῃ ΓΒ. 2 1 {6 ΓΆΡΙΙΠῚ. τούτῳ 1Ἴοὴ. Εἴ 
τοῦτο (Ὁ. ῬΙ., ΘΠΟΥΓ. Π1. 566. ΨΕ] ἰθογίϊδ. κτήσεσθαι Ἐ.---Ἰζ. .Ζ. οἵ αὶ] ε 5. ν. 1). 
217. δὲ] τε Ὁ. πειθομένους στρατιώτας ϑι01([88. παρασχέσθαι 1)..1.Κ.Ζ. 
ἐπιδεικνύων ᾿δὉἸά65. δύναται Ἐ. ΡΥ. εὐεργεσίας ϑ' 1485. αὐτοῦ] αὐτὸν 
Ἀ.Β.0. ρχγ., σουυθοίαβ τη, 866, 

22. τῶν δὲ συνόντων---διελέγετο] κερδαίνειν, ἀλλὰ φιλόχρηστός τε καὶ 
Πα ἰοφιοθαΐμγ, εὐ χοὶ ξαηυϊζα»65 αἰογῖ- 
αοτγοί, τα α6 ξαηυϊλαγτθιι5 ἴρ56 5ιιὶ5 ἰο- 
νῷ ϑοϊοϑαί, εὖ φιὶ 605 σοηῃέοθηιηογοέ. 
Ἰαΐο ΒΙΡ. 2, Ρ- 359 Ο: Τούτου δὲ 

γενομένου ἀφανῆ αὐτὸν (ἀΥὐ 868) γενέ- 
σθαι τοῖς παρακαθημένοις, καὶ διαλέ- 
γεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου. Ιβοογδίββ 
θυσης : ᾿Εκείνων, περὶ ὧν οἱ χαριέ- 
στατοι τῶν “Ἑλλήνων καὶ μνησθεῖεν ἃ ἂν 
καὶ διαλεχθεῖεν ὡς σπουδαίων ὄντων. 
ὙΨΥΥΓΤΈΝΒ. 

24. ῥᾷστον---λαμβάνειν) (ὑοτηχηθηΐ. 
2, 9, 4: Οὐ γὰρ ἦν οἷος ἀπὸ παντὸς 

ἔφη ῥᾷστον εἶναι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν 

λαμβάνειν. 
26. πλάσαι φῬῖο πλάσασθαι ὥιυϊάδ8, 

αοα ἴδοι]θ 86 Ὁπΐϑ 71 ροβϑὶῦ οχ ϑόορβο- 
6115. Δ]. 148: Τοιούσδε λόγους ψιθύ- 
Με: πλάσσων. ᾿οηηοβίῃθμθβ ΡΏΙΠΡ. 
,. Ρ. 54» 7: Οἱ δὲ λόγους πλάττοντες 

ἕκαστος περιερχόμεθα. ῬΠοίμΒ: Δο- 
γοποιῶν, πλάττων λόγους ψΨ)ευδεῖς. 
ῬΟΆΒΟΝ, Μεαὴ οὌχϑρ]α Ρ]αίοῃ 5 
οἵ ἃ]. ν. ἴη “Π6β. Βίθρῃ. 

τοὺς πρώτους (ΥΑ[ΟΒΙΒΒΙΓΠΟΒ 405- 
416 ᾿Ἰπ οΥργοία α. ΔΙΠηγδβθουιδ. ΒΟΗ͂Ν, 

ἘἙΩ 
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μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες 
ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. παρὰ ᾿Αριστίππῳ μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν [[5] 

στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, ᾿Αριαίῳ δὲ βαρβάρῳ 
ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος 
ὧν ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε ̓ Θαρύπαν ἀγένειος ὧν 

29 γενειῶντα. ἀποθνησκόντων δὲ τῶν συστρατήγων, ὅτι [16] 
ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα σὺν Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς 

οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν 
Ν εν ,ὔ » ’, » “ ΄, 

τιμωρηθεὶς ὕπο βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος 
καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμήθεντες τὰς κεφαλὰς, ὅ οσπερ 

τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν 
ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. 

Ἅ ε Ν ε Χ 

380 ᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ τούτω [15] 

28. μὲν δὴ] μέντοι Ζ. μὲν οἵη. Τ᾿. διετάξατο Β. εἶχε] εἶχεν Ό., φὰὶ 
θαρύπαν 8. ν. τη. 566. . Ἀ. 29. φῳ ρτάμνν Β.(. συστρατηγῶν Ε. Ὅξε. 
στρατηγῶν. ὅτι] ὅτε Α.Β. ξὺν Α.Β.Ὁ. ταὐτὰ Ο. ταῦτα Α. ταυτὰ Β. 
(εὖ. τὰ αὐτά. ἀπέθανεν Β.Ο. ὅσπερ] ὥσπερ Ἀ.1.. τάχιστος Α.Β.Ο. 
ἘΣ. (εἰ. κάλλιστος. θάνατος δοκεῖ Β..Ε. θάνατο ςδόκει ἃ. (ὑεξ. θανάτων 
ἐδόκει. τῆς τελευτῆς Α.Β.Ο. (εὐ. τελευτῆς. 30. ἀγίας] ἁγιὰς Α. ἀνυσίας 
Μ.Ο. γρ. ἀγασίας τηᾶῖρο Ὦ. ὁ ὈΠ οἵη. ἃ. 

28. ᾿Αριστίππῳ)] 6 40 1, 1, 1Ο. 
6 ΤΏΔΥυ ρα τη] ΠΟ σοπβίαϊ. Θαρύ- 
που ἅΠππτῃ ΑἸοδίατῃ ἔδοις Ῥδιιβϑηϊαβ 1, 
11,1. Οὐοπῇ. ᾿πίογρσ. Τμαογά. 2, 8ο. 
5ΟΗΝ. 

20. αἰκισθεὶς  ΑΌΒοΙδεα ἔογίαββθιηδητιι 
δαΐ Ρ666, αιιΐ 8110 τηοᾶο ὀχοδγηϊβοαδίαβ. 
Νίδιῃ ψεγθιτη αἰκισθεὶς ΞῸΡΡΠΙΟΙΪ σῈΠτ5 
Δ᾽] ποα πη ἀπὈ16 βιρηϊῆοαϊ. [Αὐτίδη. 
ΑΠΔὉ. 3, 20, 5: Βῆσσος οὕτως αἰκι- 
σθεὶς ἀποπέμπεται ἐς Βάκτρα ἀποθα- 
νούμενος, (6 ο2550 γε θ τῖθιι5.1] Π1ο- 
ΔΟΥΒ 14, 27 σδιβδτη Ξουυ δ] ΝΘ ΠΟΠ]Β 
ἀγααϊῦ : Ὅτι ἐδόκει μόνος οὗτος στα- 
σιάζων πρὸς τοὺς συμμάχους προδώ- 
σειν Ἕλληνας. [(Οἴεβῖαβ Ῥεγβ. ο. 6ο: 
᾿Ανῃρέθησαν δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ((]ε- 
ΔΙΌΠΟ) ἀναπεμφθέντες “Ἕλληνες πλὴν 
Μένωνος.) Αποα {ε5θ πη πὶ Δα πα 
ἀποίπτη δαοίζογϊἑαῖΐθη ΧΟΠΟΡΟηΐθο 
Ἰαάϊοῖο δααϊῖ, φαοα νεϑίθγαπι αυϊάδτη 
βΒαβρθοίαη Παθαθταηΐ. Νίδγοθ! ΠπῸ5 
ἜΠπῦ ἴῃ Ὑΐὰ ᾿ΠονγἸα15 Ρ. τό δα. 
Ατποὶ]ά. : Ξενοφῶν δὲ Μένωνι λοιδο- 
ρεῖται τῷ Πλάτωνος ἑταίρῳ διὰ τὸν 
πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. ΒΟΉΝ. ϑαπὲ 
4ὉΪ ρΡαΐεπέ Χεοπορμοηΐθη εχ Οοαϊΐο 
1818 ῬΓΟΘΙΟΥΒ ααεράδτη να] Ρ]δηθ 

ἤηχΊββθ, νῈ] σεγίθ ὨΪΓῚΪΒ ΔΈ ΧΙΒ56, μγθο- 
Βαγίπη οὰπὶ ΡΙ]αΐο ἴπ αἸδ]οσο Ἠα]18 
ΠΟΙΏΠΙΒ ΠΟΙ 6 πὶ ΔΘ θὰ5. ΟΥΑΙ. 
ΑἹ τηδρὶβ ΤῊ ρΡ]ασοῦ ΑἸ ΘΠρῖ 11, Ρ. 
505 Α, βεηίβηϊζια, 4] ποη Χοπορθοη- 
{5 βαθπιὶ τοργθμοηαιΐ, βθα Ῥ]δίοηβ 
νΔηϊζδίθ ΠΏ Ροϊίαβ. Ρδυβι]ησς, οἵ 8}118 
ΘΧΘΙΏ}}15 ἀοοεῖ : Ὃ μὲν Ξενοφῶν, ἴῃ- 
αι, συναναβὰς Κύρῳ εἰς Πέρσας μετὰ 
τῶν μυρίων Ἑλλήνων, καὶ ἀκριβῶς εἰ- 
δὼς τὴν “προδοσίαν τοῦ Θεσσαλοῦ Μέ- 
νῶνος, ὅτι αὐτὸς αἴτιος ἐγένετο τοῖς 
περὶ Κλέαρχον τῆς ἀπωλείας. τῆς ὑπὸ 
Τισσαφέρνου γενομένης, καὶ οἷός τις ἦν 
τὸν τρόπον, ὡς χαλεπὸς, ὡς ἀσελγὴς, 
διηγησαμένου ὁ καλὸς Πλάτων, μονον- 
ουχὶ εἰπὼν, οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος οὗ- 
τος, ἐγκώμια αὐτοῦ διεξέρχεται. (ε- 
ζθυτιπ ᾿πΐαπηϊα ΠΟΙηΙηἶβ ἀρ γξθοοβ 
ταηΐα ζαϊξ τι ΟΒασῖῖο ἰάθη ποθ ἰη- 
ἀστοὶ οὐϊάδιη ρῥτγοαϊίοτι. Υ΄. Βουψῇ]}. 
δα ἢ. ]. Ρ. φο. ΖΕΌΝ. Μεμοπεῖὴ π6 
ἃ Ρ]αΐοπα ψαϊάθη ἰδ γ] δηϊμηδανεγ- 
τἰ Βοροκἢ. 1)6 βίπηαϊξ. Ρ]αΐ. εἰ Χο- 
ΠΟΡΉ.. Ρ. 24. 

τῆς τελευτῆς] ὅὶς 3,2, 7: Ἔν τού- 
τοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν. 0 ΗΝ. 
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» ΄ὕ 7 τ " ε » ΄ “ πος 
ἀπεθανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς 
κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δὲ 
ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 

ἀποθανέτην ὮὉ.1,. οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς Α.Β. οἱ αὶ ἐν 5. ν΄. τη. 
860, Ο. Οδί. οὐδεὶς οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν. εἰς Α.Β.0. (ύ. ἐς. ἤτο 
ἔστων Α. δὲ ἄμφω Α.Β.Ο. Οεΐ. τε ἄμφω. τὰ πέντε καὶ τριάκοντα Α.Ἐ. 
ΟΕ. Οδῖ. τετταράκοντα. 

εἰς φιλίαν] Υ. δά 1,9, τό, 



᾿ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ἱ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΚΕΦ, Δ. 
“ Α ἈΝ “ 5 ΄, ΄σ ἈΝ ἅν 4 α΄ 

Οσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου οἱ Βλλη- 
νες ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης; καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύ- 
τησεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν Ἑλλήνων σὺν Τισσαφέρνει 

2 ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. ἐπεὶ [2] ἔ 
δὲ οἵ τε στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ τῶν λοχαγῶν β 
καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνεπόμενοι ἀπωλώλεσαν, ἐν πολ- 
λῃ δὴ 3 7 οὐδ νι ἥν ὁ εὖ Χὲτ ᾽7 Χ “ Ψ» πωΝς 

ἢ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ ηνες, ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ 
΄σ ᾽, ΄ 3 ’ " » ΄σ “4 Ν 

ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δε αὐτοῖς πάντῃ πολλα 
ἈΠ ΝΝ Ν ΄ ’ὔ 3 ξ » Ἁ Ἁ » Ν » 

καὶ ἐθνὴ καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγοραν δὲ οὐδεὶς ἐτι 
,ὔ ᾿, - ᾿ -“ 7 » - Ἂ 

παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ 
΄ ΄ « Χ Ε ἈΝ ω ς ΄ Ὁ Ἶ ». 

μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ 

ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως λύγος τρίτος Α.Β.(᾽. ξενοφῶντος κύρου ἀναβά- 
σεως γ 1.1:10 ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως τρίτον Κ. Ὑ. 

1. ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ κύρου οἱ ἕλληνες ἐν τῇ κύρου ἀναβάσει οἱ ἔλληνες 
Α. ἐν τῇ κύρου ἀναβάσει ἔλληνες Β.Γ.Ε. 2. τε οτῃ. Ἀ. Ὁ. ργυ.. αὶ δή! 
τη. Β66. συνειλημμένοι) συνειλεγμένοι Β. εἴ, αἱ ν]ἀθζον, Ο. ργ.. αὶ ημ ἴῃ 
ΤᾺ 5. 1 10, τῶν στρατιωτῶν ἃ.Β.0.Η... Οει. στρατιωτῶν. συνεκάμενθηι 
εἐπό ἴῃ Τὰβ. 5 πίον. (Ὁ. [1011 ἀπολώλεσαν. ἐννοούμενοι Ἀ.Β.Ο.Ε. Οεἰ. 
ἐνθυμούμενοι. μὲν τἀάπηΐ Α.Β.Ὁ. τη. βες., Π.Η.-- -ἰ,.1.Ζ. κύκλῳ---ἦσαν 
οὔῃ. ἢ). πάντῃ οτη. Ε'. πάνυ Τ', πάντῃ ΤηρΓρῸ. οὐ μεῖον Α.Β.6. Ἑ. (ει. 
πλέον. 

ΔΟΌνΙ ΔΙ χποῦθ5 ᾿πέγα ΟΠ 580 ἴῃ ΕἸ ὈΓΙΒ Ι. λόγῳ] Ν. δᾶ 2,11,1. 
τ ον θτι5 δὰ οὐ ηθα5, οἵ τη 6 6] ἴῃ 2. ἀπωλώλεσαν ) Αυρτηθπίαπῃ ΗΊ. αν. 

Ι, 2, 10, Οντορ. 6, 1, 2, 6χ Πρ τὶβ ορῇ- 
Τη]5 ταδί αὐαγη ΠἰσῸ ΟΠ 65 ΠΘρΤστιηΐ, 
τί 5ο]θῖ 1ἢ 60 ψΑΥΪΘΙῚ ἴῃ ΠΌΓῚ5 Ρ] αἴ ]ξ, 
Ἰεοιποβίμθηϊβ, οἱ Δ] οσηη. ὅϑὶς Ἰη δ᾽ 
7» 8, 14 διωρώρυκτο ἃ ΠΟΥΓΘοὕΟτΘ ἴη (. 
ΠΟΥ αρίμη, οἴ 8}18 8110], αὐ ὠμωμόκε- 
σαν Ἡ. ἃτ. 5.1, 35» ἴῃ ΟΠ ΠἾθι:5 ΡΓδ- 
6" ΟΡττηιτη Β. [)6 αυρὰβ Ἰάοτη α1- 
οσοπάπτηη αυοά ἦε εἱστήκειν δα 1, 1. 6, οἱ 
ἦα διισπηθηΐο 5.]] ὈῖοῸ ΡΙ ΒΩ ΔΙΊ ρΕΤΓ. 

ΠΟΠΏ1]115 1, 9. 10. 5ῖοας Πά 61 ΒΘΘΡ6 
αϊΡαΤη] 6 διιρτηθηΐ ΠΏ ΓΘΙΠΟΓΙΙΠῚ 
ΤΘΤΩ ΡΟΓΊΠῚ ΟΠ ΠΟΤ Βγειπίπο. 

κύκλῳ---πάντῃ] Αὐτίδη. Απ.1, 27. 4 
Τὸ στρατόπεδον ἐ ἐν κύκλῳ σφῶν πάντῃ. 
ΗΌΤΟΗ. Δα θύραις οοηξ. 2, 4, 4. 

μύρια] Μ:Ὡ; ϑ ἢ ΑἸΠΒΟῸρΡἢ {Π6 

ἀϊδίδηςοθ πιατοἠεα ἴγοτη ΕρΡἤδβιιβ ἴο (Π6 
βεϊὰ οἵ Ῥαϊί]θ τνὰβ τηοσθ ἴμδη τό,οοο 
εἰαῆοβ, νοΐ σηπιοἢ οὗ {ῃς6 αἀἸδίδηοθ ννᾶξ 
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΄ς“Ἄ 3 ,ὔ 5» Γὰ ἴω 57 ς ΄“΄“"' "ὃ ὃ ,] 

διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προὐδεδώκε- 
Χ Ε Χ Ν ς Ἧ ΄ Ε ’ ΄ ΄ 

σαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν ἵζυρῳ ἀναβάντες βάρβαροι, μο- 
Ἁ 7 53 » ἣν αὶ 7] 3 7 7 

νοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον 
37 “ Φ ΄- Ἁ 5 Υ͂ ἊΟ 

ἔχοντες, ὦστε εὔδηλον ἢν ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατα- 
᾿» ε Ἃ Ὰ ,.΄ ἂὰ » Ν Ἂ 7 ΄“(ε Ὁ 

3 κάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφθείη. ταῦτ [3] 
᾿ 4 7) , Ἁ 3 ἴω 3 κ᾿ 

ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν 
« ᾽7ὔ͵ 7. 5 ν᾿ ͵7͵ Χ ΄“- 3 7 3.) Ὁ Ν 

ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ 
Ὄ νὰ Ν 3 Φ “ Ν ΄ ᾿ ’ 

τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο 
Χ Ψ ιν  ς χά 3 ΄ ΄ ὩΨἊΝΤ 

δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν ὑπὸ 
’ὔ ᾿ ’, “ , 

λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, 
ἃ 5᾽ " ἂς αὶ ,ὕ᾽ 57 

οὺς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. 
7’ 7 

πάντες ἀνεπαύοντο. 
“- ΄ σι ΄“ ΄“ » “ ἃ “ὕ 

4 ἬἪν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς οὔτε 
Ν ΕΥ δ ΕἸ 7ὔ “ἋἋ ΄ 

στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συνηκολου- 
3 Ν ιν ἌΣ τς , 3) ΜΝ Ἂ 

θει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὧν 
ἀρχαῖος" ὑ ἴτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθ λον αὐτὸν Κύρῳ ρχαΐος" ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὖ ρς 

ἀφόδου Ἐ. προὐδεδώκεσαν ϑιεῃερίεγαβ. προὐδεδώκασι Ἀ.Β.ὉΟ. (χα ΡΥ. προ- 
δεδώκασ. . (4ι881---σαν), ο Ῥοβίθα 1η ουὅ τηπίϑίο) Ἐν, Ἴ΄. (δεῖ. προδεδώκασι. 
δὲ ΠΕ] δ᾽ ἑαυτοὺς (Ο. οὐδένα ἂν Α.Β.(ῦ.Ε᾿. οὐδ᾽ ἂν ἔχοντες Κα. οὐδένα Ἀ. 
οὐδ᾽ ἂν ἕνεκα ΑἸά. (ὐεΐ. οὐδ᾽ ἂν ἔνα. Ῥοϑβύ εὔδηλον (ὐ. ἀ6]εἰ μέν. κατακά- 

οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι [4] 

τ 
νοιεν] κατακάνοι ἂν Α. κατακάνοιαν Ο᾽ Ἔ πὰ. ΓΘΟΘ ἸΞΒΙΤηᾶ ΒΌΡΓΙΑ Βουιρίο. κατα- 
κτάνοιεν ΒΕ. (ὑεἴ. κατακαίνοιεν. κατακ. ---οὐδεὶς ἃ ἂν οἵη. Β. ληφθείη Ἐ.1. 
ληφθεῖεν Β. 2. πῦρ ἀνέκαυσαν Β.Ο, πῦρ᾽ ἀνέκαυσαν Α. πυρ ἔκαυσαν 10. 
πυρὰ ἔκαυσαν ἘἈ. (οί. πυρὰν ἔκαυσαν. δὲ οὐ οὐκ οἵη. Β. ταύτην τὴν νύκτα 
Α. Β. ΟἙΕΒ. Οεί. ταύτῃ τῇ νυκτί. ἀνεπαύοντο Α.Β.Ο.Ἐ, Οεῦ. ἀνεπαύετο. 
ἐτύγχανον Β.ΟΙ. οὐ] ὑ ἴῃ τα. 2 {π|.0Ἃ.Ψ πατρίδος ἊΝ μὲν δὴ Α.Β.Ο. 
Οεῖ. δή. ἐπανεπαύοντο Β. 4. στρατηγίᾳ Ζ. ἐν τῷ στρατεύματι Ρ]αί. Μογ. 
Ρ. 817 Ε', οἰΐδηβ ἦν--λ. πρόξενος] ε ἴῃ ΓΆΒ. σ: ΡΓ.» αὖ νἹ ἀθίαΓ, εἰ, οἵ αὐτός. 
ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ εἰ ἔλθοι φίλον αὐτὸν κύρῳ Β.Ο. ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτὸν εἰ ἔλθοι 
φίλον αὐτὸν κύρῳ χῆν ὑπισχνεῖτο. δὲ εἰ ἔλθοι φίλον αὐτὸν κύρῳ 1). Ε, νὰ. μϑΣ Ζ. ὑπι- 
σχνεῖτο δὲ εἰ ἔλθοι φίλον αὐτῷ κύρῳ Ἡ.1,.1. Οεΐ. ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, 
φίλον κύρῳ. 

σΟηϑαηθ ἢ ὈΥ ΘΟᾺΠΓΘΥΠΊΔΓΟ65 δηα 
οἰτουϊοιβ τοιιΐθ8, ἴο ΘΟΟΟΙΏΡΠ5ἢ ΡδΓ- 
ὉΟΌ]ΑΥ ΡΌΓΡΟΒοβ.᾽ ἈΏη6)]. Πιδέν. Ρ. 

131: 
ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ] [)6 ἔογλι]α 

ἢδο ἸΠ060 ΟἸΠῚ ἀαρ οὶ ΘΘηϊίνο, αὖ 2, 
2. 3: ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως, τηοάο 

καίειν. ΡΟΙΪΥΌ. 2, 25; 5: Νυκτὸς ἐπιγε- 
νομένης πῦρ ἀνακαύσαντες. (ὑΔΒ[ΓΘΗΒ65 
δα ετα» 68. Π1οἴ πΠ ν 45. δ. θΡα ὙΠΡῚ:. 
Ααπρας ΕΝ δ, Αραὰ Βοιϊηδηοβ ἰηνα- 
1Ἃ] Ἰρη 68, ᾿πίθυγαρίεθ νοςθβ,᾽ οοηξεογΐ 
ΤΑρβια8. 

ἐπὶ τὰ ὅπλα] Υ. 84 2, 2, 2ο. 
αὑτη ΒΙΠΏΡ]1ΟΙ οποία Ρ]Ότα Υ. δα 
ϑίοθρῃ. ΤῊΘβ. ν. Μέσος,ρ. 821. δες 
[ονίδββϑθ 1ἢ πηθηΐα μαθα!ῦ Ατὐτίδη. ΑΠΔ0. 
6,12, 2: Ποταμῶν ἐν μέσῳ ἀδιαβάτων 
ἐδόκουν εἶναι. 

3. πῦρ ἀνέκαυσαν ῬοΪγϑθηι8 4.6, Ἐ1: 
᾽Ολίγοι αὐτῶν παγετώδους νυκτὸς πῦρ 
ἀνέκαυσαν. Ηετοάοΐ. 8,10: Πῦρ ἀνα- 
καυσάμενοι οἴ Ρά1}10 δηΐθ πῦρ ἀνα- 

πατρίδων] Ἠοχηεῖ. Οἀ. Α, 24: Ὡς 
οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων 
γίνεται εἴο. ΝΡ. Ψ.η. 2, 137: “Νες 
ΤΩΪὮΙ 18Π| Ῥδίχϊαπα δη τα 5068. 0118 
γ 6 η6], Νεο ἀπ]σ6 65 παΐοβ, θχορίδιπη- 
416 ραγθηΐομ." ΖΕΌΝ, 

4. Πρόξενος] Μαχίπηιι8 τ. 188. 
21,9: Ξενοφῶντα δὲ καλεῖ μὲν Πρόξε- 
νος, παραπέμπει δὲ ὁ Απόλλων, συνεκ- 
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Χ 5 Ν »' ΄ “ -- , 
ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρί- 

ε ΄ “ » ἈΝ Ἁ ἈΝ 

5δος. ὁ μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοι- 
ΡῈ ,ὔ σ,» ΄- 

νοῦται Σωκράτει τῷ Αθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. 
᾿ς ς “ ΄ Ν “ “ 

Σωκράτης ὑποπτεύσας μὴ τι πρὸς τῆς πόλεως ἐπαίτιον 
" ’ 4 “ 5. ἡ ε - ,ὔ 

εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως 
“- , Ἀ 7 ΄-“ 

τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, συμ- 
7 ΄-σ »-ἰ ω » ΄ ᾽ Χ » “- 

βουλεύει τῷ “Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελῴφους ἀνακοινῶσαι 

ὁτῷ θεῷ περὶ τῆς πορεί ἐλθὼν δ᾽ ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο ᾧ θεῷ περὶ τῆς πορείας. ἐλθὼν δ᾽ ὁ Ξενοφῶν ἐπῆρε 
τὸν ᾿Απολλω τίνι ἄν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος καλλιστα 

δον 2) Χ εολ Ἀ ᾽ τὰ Ν γ" ͵)͵ 

καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας 
“ ΄σ ΄σ « ΄ “ « 2, 

σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς ἐδει 
,ὔ » ἢ ΝῚ ,', 53 7 Ἀ 7 ΄ 

, θύειν. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σω- 
7, .« ᾽ 7 ΄ Ν Υ͂ ΄ ΄“ 

κράτει. ὁ δ᾽ ἀκούσας ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον 
» ΄, “ ΄ ΕῚ] Ε - , δ ’ » 3 

ηρῶτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀλλ 
ΒΝ, 3 ΄ » ΄ Ἃ ΄ 

αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλι- 
7 » ͵,ὔ 5᾽ -“65ἷ΄ἋἯΛἭ᾽» 5᾽ Ἀ 

στα πορευθείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἐφη; χρὴ 
“ “ « Χ “ ε Ἁ Ν ποι ΄- -΄ 

8 ποιεῖν ὁσα ὃ θεὸς ἐκελευσεν. ὁ μὲν δὴ «Ξενοφῶν οὕτω 
’ - » ΄ ε Ἀ » “7 ἈΝ ’ 

θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει 
᾽ ͵7ὔ , ι ’ὔ ΕΥΣ « ΄ Ἁ 

ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν 
ΒΕ .«.φΧλ Ν ᾽ὔ 7 ’ὔ ι ΄ 

ράνω ὁδὸν, καὶ συνεστάθη Κύρῳ. προθυμουμένου δὲ τοῦ 

[τὸ 5: Σωκράτη ΓΗ τα 1.1} πορείας γρ. 
ἄνω βαργαν. Ὁ. περὶ τῆς π. ΟΠ]. Ζ. πρὸ Ὁ. ΡΥ. οἱ μοβί πόλεως οὁπη. Δ.Β. 
ΦΒῚ ΑΙ ΤᾺ 5 5 δ “ΤΕΥ δ ἐπαίτιον Ἀ.Ὁ.. π'. Ξες. Ε.1. οςοττεοΐαβ, Κ.Ζ. (εἰ. ὑπαίτιον. 
ἐπὶ] ἐς Α. ταῖς ἀθήναις ).Η. --". 7: ξενοφῶντα.. ἐλθόντα Α.Β.Ὁ. 
Π.Ε.1.Κ.0.Ζ. Οεί. ἐλθόντι. εἰς τοὺς δελφοὺς Α. ἀνακοινώσασθαι Μ.. 
6. τὸν] τ, ΒΡ Γᾶ ῬΟΒΙΓΟ πη. 866. ον, ΡΓῸ 400 ΡΓ. ζογί. οι, δὲ τίνα ἄν Α. θύειν 

αὐτῷ ] αὐτὸν ῃ. κάλλιστα .Β.Ο. (Ὁεΐ. κάλλιστ᾽ ἄν. οἷς οἵη. Α. 

κρείττων Ἀ. νομίζοι Α. 

ἡ. οὐ τοῦτο] οὔτοι τὸ Ἀ. Β. . πρῶτον Α.Β. Ο. Οει. πρότερον. λῷον Ἀ. 
Β. Ο. (εἴ. λώιον, εἴη αὐτῷ Α.Β.Ο. ἑαυτῷ εἴη Ἐ;. εἴ. αὐτῷ εἴη. 'τοῦτ᾽] 
τότ᾽ Ὁ. ρῃ., υἱὐ νἹἀδέυγ. 8. θυσάμενος] θεασάμενος Ἐ.Ή.1. ὑτ.Κ.1.. συν- 

εστάθη) συνετάχθη Β. 9. συνεπιπροθυμεῖτο Α.Β.Ο.Ε,, ιὰ εβί συνεπροθυ- 

πέμπει δὲ ὁ Σωκράτης ἐκ τῆς πολλῆς ἢσδΓα ἀεθετεῖ. Ηϊηπς Βαϊ πη Π18 

Ἂν ς 

καὶ ὁ 

σχολῆς καὶ θεωρίας ἐπὶ στρατείαν καὶ 
στρατηγίαν καὶ σωτηρίαν Ἑλλήνων μυ- 
ρίων. ΗΠ ΤΟΗ. 

5. οἱ σοῃΐτα ἀϑαχὴ Αἰσοογιτη ἨΪΟ, 
αἴ 7, 8, το, ΠΠγαγιοσατη ππηρουα 1}18- 
τὰπ| ποΐδν! δα ἼΠε5. ϑίβρῃ. νο]. 5» Ρ. 
2354 Β. 

ἀνακοινῶσαι) ΝαΥΥΔΠΟΠΘΙη ΘΧοογρβὶΐ 
ΟἸσογο ἀ6 ΠΙνΙΠδ[0Π6 1,54. ΞΟΗΝ. 

6. θεοῖς οἷς ἔδει θύειν] Μοχ 5. 8 εδί 
οἷς ἀνεῖλεν, εἴ 6,1, 22 ἐθύετο τῷ Διὶ 
τῷ βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸς ἦν 
ἐκ Δελφῶν. θδοξ ἸρΊταΣ ΟΥΔΟΌ] τη 
ΠΟΙ παν εγαΐ Πα τι5 ΧΘΠΟΡΠΟΠ 58ογὶ- 

θεοὺς, οἷς ἔδει θύειν Βου]θαπάτη σΕη- 
βεί, αὖ ἀε Υ εείρ.. 6, 8: Οὐὖς δ᾽ ἀνέλοιεν 
θοάδοι τούτοις εἰκὸς καλλιερήσαντας 
ἄρχεσθαι τοῦ ἔργου. 5ΟΗΝ,. Θεοῖς 
ΟὉ 646 η5 οἷς ἔνκτστου ΡΓῸ θεοὺς, υἱ 
ΗΙβι. ΟΤ.1, 4. 2: Ἔλεγον ὅτι Λακε- 
δαιμόνιοι πάντων ἃν δου πεπραγό- 
τες εἶεν, ὉὈ] ν. ἃπηοί. ΟΥτορ. Ἐὰν 
26: Ὥσπερ ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι ὦσιν 
οὐχ οἵ ἂν πατριῶται, τούτους ζητεῖτε. 
Ὁ ἀείετίοτεβ ἵππους. 

8. ὁρμᾶν σ 8, 6, 2ο: Ὥρμα ρμᾶν) ΟΥγτορ. ΩΝ 
ταύτην τὴν στρατείαν. Η : 

[5] 

[6] 

[7] 



5:5. ΠΕ ὉΑ͂ΡΙ 1: 101 

Προξένου καὶ ὁ ΚΚῦρο ἡθυμεῖ ἢ "τόν" εἶ ροξένου ὁ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο μεῖναι αὐτὸν" εἰπε 
δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμ- 
ψειν αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας. 

Ἰοἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθεὶς οὐχ ὑπὸ Προξένου᾽ 
» ἢ 3 4 δ κ, “ ε Χ 5.69 Ν. 0Λ » Ν “ 

οὐ γὰρ ἥδει τὴν ἐπὶ βασιλεα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν 
ε ΞΖ Ν ’ Ἷ ΕῚ 53 

Βλλήνων πλὴν Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλ- 
Ν - "΄ 5 7 [Ὶ “ 3 

θον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ 
’ Υ͂ Ἁ Χ «ὧΧλ γν 5, σ . 

βασιλεα. φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ 
᾽ 3 ’ , ’ Ἷ 

πολλοὶ δι᾿ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολού- 
δὰ ἀπιιι οῷ ν καὶ δον ἐλ δ εἷς Νὰ αΘ νιν» 9 5 να 

1τ θησαν" ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἢν. ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυ- 
“- Ἁ Ἁ ἴω “, ἵν » »ὼὰ ἡ , 

πεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν" 
57 ἴω ΄“ 

μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὁ ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς 
γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ 

τχτούτου λάμπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, 
Ν, δ "Κ ἴω πος Χ σ“ , Ἃ 

καὶ τὸ ὄναρ πῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθὸν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ 
ω ἤ Ν - 2) ω ἃ 

κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε: πῇ δὲ καὶ ἐφο- 
“- Ψ“ ᾿ς ΝὟ Ν Ν “ δ... 3» Ἢ ΄ » Ἀκανς ὩΣ 

βεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλεως τὸ ὀναρ ἐδόκει αὐτῷ εἰ- 
΄ δι δου ιῇ , Ἂ “- Χ » ’ ᾽ 

ναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ 
“- 7 Ε “ - ᾿ 3 32, ΄ 

τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ εἴργοιτο πάντοθεν 

[8] 

[9] 

ΥΝ. ΤΡ εοκ. δα ΡΏγγη. Ρ 
στρατιὰ Α.Β.0.}).Ε.--- ΤΠ, 

μεῖτο. 
ἊΣ 
πειν Α. (εἴ. ἀποπέμψει. 
προξένου οτα. Α.Β.Ὁ. 
ἤει 1). φοβούμενοι μὲν τὴν Α. 
οἵα. ἃ 11. ἠδύνατο Α. 
ΡΥ.» σαϊ ν Δα ΑΙ τη. βες. Οὐδί. πᾶσαν. 
πῇ; Ου]ὰ5 16 πὶ στ ἴῃ ΤΆΒΌ ΓΔ, ὈΓ. τῇ. 
ΘΟΥΓΘΟὔΠῚ 1 ΤΠΔΙΡΊΏΒΘ. 

9. ὅτι---ἀποπέμψειν] Υ'. δὰ 7, 5» 8 
Πισίδας] ὙῈΕΙ 
10. οἱ Ξ Ὑ ἘῸ Ῥταῖον Χεπίαπι εἰ 

Ῥαβίομθμι 1,4» 7, Ῥᾶποὶ ΔΙογαηΐ. ὅὅ56- 
4ᾳ6η8 αἰσχύνη εἴ ΡυΔἀΟΥΘΓῚ 6Χ σορηϊΟ 
ΕΓΤΟΥΙΘ οἵ γον ΠΊΆ τὴ οὐρα ΟὙΓΌΤη 516- 
πϊῆοαί. 5ΟῊΗΝ,. 

11. πᾶσα] ἔδαδτη ΠΟ. ΒΕΓ ΟΙΟ, 4181 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ 5 ΒΓ]1556 νἹἀθίν ἸΟΟῸ 86- 
σαΠ0, Ιηἶἃ 4, 8» 8: Ξενοφῶν δὲ ὅ ὄναρ 
εἶδεν" ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσθαι, αὗται 
δὲ αὐτῷ αὐτόμαται περιρρυῆναι. Ογτορ. 
8, 7, 2: Κοιμηθεὶς---ὄναρ εἶδε τοιόνδε" 
ἔδοξεν αὐτῷ προσελθὼν κρείττων τις--- 
εἰπεῖν. ὐδπαημᾶτη Π6 πᾶσαν 4αϊα6Πὶ 
[α]βατη. 

12. φῶς μέγα] ὅ:1ο Ἰυσοῖη σΟ]τ8 
ΤηΪββα πὶ ΟὙΤΊΙΒ ΤηΔ]ΟΥ ἴῃ ΤΟ Όιι58. δι 5018 
ΡοπθὈδί, (ὐγτορ. 4: 2.15. [6 ταϊϊοῃβ 

Ρ. 28., συμπροθυμεῖτο 1.Κ. 
λήξει Ἐ, 

πισσίδας Α.Β.6. 
πᾶσιν ἤδη Β.ΟὉ.Β. ἤδη πᾶσιν Α. (εἴ. πᾶσιν. 

ὅμως πολλοὶ Α.Β.6Ὁ. 
ὕπνου Α.Β.0.}.1᾿. ει. ὕπνον. 

Οὐοπηΐ. νᾶγ. Β0γ. 6,1, 20. 
ἐδόκει αὐτῷ λάμπεσθαι μὴ οὐ δύναιτο Ἀ΄. 

εἶπε δὲ αὐτῷ ὅτι 
ἀποπέμψειν ΒΟ. ἀποπέμ- 

1Ο. οὗτος Α. τοῦ δηΐθ 

εἴη] 
καὶ ἀλλήλων καὶ 

πᾶσα Ο. 
12. πῇ] ἴῃ ταβαγα (Ὁ., 4] ΡΓῸ 864. 

φῶς] φόβος ἃ 

ΒΟΙΏΠΙ ΧΘΠΟΡΠοηΐοὶ υϊηύι ἀρ. (Ἰς. 
46 Πινϊπαῖ. 1, 25: “Χϑπορῃοπ ϑοογα- 
{σὰ 4] ΥἹΙ οἱ αυδηΐαϑ8, 1Π 68 τη1}Π1{18, 

αὰᾶ οαπ ΟὝΤῸ ΤὨΪΏΟΥΘ ΡοΥΓαηεΐιι5 αβῖ, 
δια ΒΟΥ 1 ΒΟΙΏΗΪΆ : ΠΟΤῚ ΘΥΘΗΙΒ 
ΤΩΪΓ8 1165 οχϑυςοσαηῖ. ΜοηθτΙ Χομο- 
ΡΒομΐθιη, 8η Ἃθ]γαγο ΠἸσΘτη8 δ᾽ δἷ- 
48 [μποἰδηὰ8 Ὧ6 ϑομηῃ. δχίγθιηο: οὐ- 
δὲ “γὰρ ὁ Ξενοφῶν ποτε διηγούμενος τὸ 
ἐνύπνιον, ὡς ἐδόκει αὐτῷ καὶ ἐν τῇ τ να 

τρῴᾳ οἰκίᾳ, καὶ τὰ ἄλλα. ἴστε γὰρ οὐχ 
ὑπόκρισιν τὴν ὄψιν, οὐδὲ ὡς φλυαρεῖν 
ἐγνωκὼς αὐτὰ διεξήει" καὶ ταῦτα, ἐν τῷ 
πολέμῳ, καὶ ἀπογνώσει πραγμάτων, πε- 
ριεστώτων πολεμίων, ἀλλά τι καὶ χρή- 
σιμον εἶχεν ἡ διήγησις. [)6 8]1ο Χε- 
ΠΟΡΠΟΠΓΙΒ ΒΟΠΊΠΪΟ ΨΥ. 4: 3, ὃ ΘΎΕΙΝ. 
Π)6 δος ό,1, 22. 
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132 ὑπό τινων ἀποριῶν. ὁποῖόν τι μέντοι ἐστὶ τὸ τοιοῦτον [το] 
ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ 
ὄναρ. γίγνεται. γὰρ τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον ς 
μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει, τί κατάκειμαι:: ; ἡ δὲ νὺξ προ- 
βαίνει: ἅμα δὲ, τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. εἰ 

δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα 
μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα 

τιᾳἀπαθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν ; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα 
οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα 
ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως 
στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν Ξ ποίαν δ᾽ ἡλικίαν 
ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσβύτερος 

15 ἔσομαι, ἐὰν τήμερον 7 προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. ἐκ[ι17 

τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου, πρῶτον 
λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν, Ἔγὼ, ὡ ἄνδρες Ἂ 
λοχαγοὶ, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ ὑ ὑμεῖς, 

τό οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. οἱ μὲν γὰρ 
πολέμιοι δῆλον ὅ τι οὐ πρότερον “πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον 
ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρεσκευάσθαι, 
ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα 

τη ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γε- [12] 
νησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι ; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου 
καὶ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν 
κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν᾽ ἡμᾶς δὲ, οἷς κηδε- 
μὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς 

τινων ἀπ. ν εἴ ἀ ἴῃ τα8. (. 13. ὁποῖον μέντοι ἔστιν δὴ τὸ Ἀ. τὶ οπι. Η. 
1.1. (εῖ. μὲν δή. τὸ ἀηΐθ τοιοῦτον ΟΤΏ. Ο. ρκυ., δααϊξ πὰ. εγί., αὐ νἹἀθίατ. 
νῦν ροξβί ἰδεῖν ἥεἸεί Ο. μετὰ τὸ ὄναρ γὰρ γ. τάδε Ἁ. γίνεται Α.Β.Ο. γί- 
γνεσθαι ΑἸά. γὰρ οπι. Η... Ροβί τάδε Ἰηξερραπριπί Α.Ο. ροβὲ ἀνηγέρθη 
Ι,.. Οει., υν Ἰάεταν, Ροβῦ εὐθύς. ἐπιδόντας ΒΌΡΕΥ ἐ σ. --, οἴβι π|8}} εβὲ ἴῃ 
Τηᾶτρ. 14. ἥσ. ἄγειν Α.Β.Ο. ἡσυχιάζειν Ε. (εἰ. ἡσ. ἔχειν. στρατηγὸν 516- 
ῬΒᾶπιϑ. 1) Ατηδβθιῖιβ. [101] στρατόν. “ἀναμένων Κ. ἀναμείνω σ. ΡΓ. 
ἔγωγε τοι πρ. Ἔ- ΤΕ: συγκαλεῖται Β. ἐπεὶ συνῆλθον. Α. ὥσπερ οἶμαι 
ΟΙΏ. Β. οἶμαι κ. τύ. οἱ μὲν γὰρ Β.Ο.Ε.. οἱ μὲν ἃ. (εἴ. οἱ μὲν γὰρ δῆ. κα- 
λῶς τὰ ἑαυτῶν Α.Β.Ο. (εί. τὰ ἑαυτῶν καλῶς. παρασκευάσασθαι Ἀ.Β.0..Ε.. 
οὐδὲν Β.(.Ε.. οἵη. Α. οὐδ᾽ Π). (εξ. οὐδέ. 17. οὐ φεισόμεθα 1). ὑφεισόμεθα 
ΕἼ.Κ. ὑφηγησόμεθα Τ,. βασιλέως Ζ. οἴομαι (Ὁ. ΡΓ., υ νἀ δίαγ,. ὃς} 
ον 

ὅσ 8. ὁ. καὶ τοῦ ὁμοπατρίου Ἀ.Β. εἴ χα 5Ξ6ς. τη. καὶ τοῦ ὁμοπατρίου Δ αἷξ (. 
μὲν οἵη. Α.Ζ. ἐστρατεύσαμεν] στρα Ἰῃ τ88. (". 

14. ἡλικίαν] )6. ΧΕΠΟΡ ΠΟΙ 8 εοίαία 2, ἢ. 90 6ἅ. ἰεγί., ᾿ΓΒΙΤ]νν 11. ἴῃ Το Ρλὶ- 
τὰτη αυδαγασιηΐα ἥἅτι05 ΠΗ ΠΙτηττη 8}- Ἰοϊογίοαὶ Μμβοιμ, γΟ]. 1, Ρ. δρύταλθη 
ΠΟῸ5 ἢδίϊ ν. (ἸἸηίοη. Εἰ. Η. ἃ. 401, νοὶ]. 1. ἀποτεμὼν) Ν᾽ .1, 10,1 
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΄ 3 Ν ΄ Ἕ ᾽ “ 2 

δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ 
18 δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν; ΐ ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, 

ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος. πᾶσιν “ἀνθρώποις ἀόθαν 
παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾿ αὐτόν ; ἀλλ᾽ ὅπως τοι 

Ἅ, Ν 5 

19 μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. ἐγὼ μεν οὖν [13] 
ἔστε μὲν αἱ ἜΠΡΝΟ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἱ- 
κτείρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, δια- 

7 3 “ “ 7 , “ 3, ν Ν 

θεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ 
3, ἩΡΕΎς 7 Ὡ Ν ΄’ “ Ν 7 

ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, 
Ν Ὰ ᾽ “ Σ Ν 5 “ “ - 7 

Ζοχρυσὸν δε, ἐσθῆτα δέ: τὰ δ᾽ αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε 
» 7 ͵ ἴω Ἁ ΄- 7 3 Ν ε σι 

ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν 
, ΄ , “ δ". Υ 3 7) 

μετείη, εἰ μὴ τι πριαίμεθα, ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα ῃδειν ἔτι 
3 Ψ 7) 2᾽ 7, “ ΝΟΌ ΤΙΝ 7, Ἂ 

ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ 
4 Ψ 2, ᾿ « “- Ὁ Ὁ 3 

ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ οὖν λογι- 
7 ἣν ἃ Ἁ ι ΄- ϑ ’ δ σ΄“ Ν 

ζόμενος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν 
ῳ » Ν Ἂ 3. οὖν 3) Ν Ν , 

421 πόλεμον. ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδὰς, λελύυ- [14] 
΄᾿ « 5 Ἅ) δ, Ν ς ς Ὺ « 7 

σθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ὑποψία. 
3 Ἶ 3) ω σ΄. Ν » Ν 53 « [4 “Δ 

ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ αθλα ὁπότεροι ἂν 
ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, 

22 οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔσονται. οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς 
» Υς « “- ν ᾿ «ε 

ἐπιωρκήκασιν: ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς 
» ἴω » , Χ ἈΝ σι ΄“ Ὡ σ“ ΕῚ ΄σ 7 

αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους" ὥστε ἐξεῖναί 
΄σ΄ 7] » Ν 5 “ Ν Ἁ τὰ ᾽ 

μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ συν φρονήματι μεί- 

ποιήσαντες Δ. ἀντὶ β. ποιήσοντας ΟἸΏ. Ζ'. 18. οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι Ἠαΐ- 
ΟΒΙΠΒΟΠ 8. οὐκ ἂν ἔλθοι Δ. Β.Ο.Ε. οὐκ ἐπιπαρέλθοι Ο. (ὑεῖ. οὐκ ἐπίπαν ἔλθοι. 
ἔσχατα Δ.Β.Ο.Ἐ.1΄, αὶ αἴσχιστα Ἰῃ ΤηΔΓΡ’. ΟΠ ΟΘ,ΘΓΊ8. παράσχοι Δ.Β.Ο. 
Ε. Ζ. οὐ ΒΈΊΡΥΔ βουήρίο ἢ 1: ( εἴ. παράσχη. τοῦ μὴ στρατεῦσαι Δ. ποτὲ 
ἐπ᾿ αὐτὸν Β.Ο. ἐπ᾽ αὐτὸν ποτέ Α. (ὑεἴ. ποτὲ ἐφ᾽ ἑαυτόν. τοι] τοῦ Β. ἐπ᾽ 
ΠΟΙ Ζ.. γενησοίμεθα Ἐ..---Ἰ,. . γενησώμεθα Β.0.. 10. ἔστε (Ὁ. ΡΥ.» 
Θὕτη 95]. ἀντὶ τοῦ ἕως οὗ. ἔστ᾽ ἂν (ὐ. τη. 566. οὕ ἐδ. μὲν οἴῃ. Εὐ.ζ, ὑμᾶς Η.--Ἰ, 
20. τὰ δ᾽ αὐτῶν 1).1.Κ. ἐνθυμούμην Α. πάντων] παν ἴῃ γ885. Ὁ. μῆ τι 
Α.Β. εὖ 4ὶ τὶ ἰθηαϊξον αἀοἰθὶ (. Οὐεῦ. μή. ὠνησαίμεθα ἘΞ. ἔτι (Ὁ. ΡΙ΄.. απ] 
ὅτι τῇ. 866., ἘΣ. (οἴ. ὅτι. ἄλλως --κατέχοντας. Ο. ἴῃ τηδγρ'. Π1. ΡΓ. ὠνού- 
μενοι Α. 21. δοκεῖ καὶ] δοκεῖ 1". ὑποψία] ὑπο (Ὁ. ἴῃ Γά8. τη. 866. ἤδη] 
δὴ (Οὐ. ΡΥ... ΠΟΥΓ. τη. ὈΓ. γα] 566. ἡμῖν] ὑμῖν (Ὁ. ρν., 4] οὗ ἵν ἴῃ Τ88. ΟἿ 
αὐτοὺς] αὐτοὶ (Ὁ. ργ. ἐπιορκ. Α.Β.Ο.1.1Κ.1.. δὲ (Οὐ. ἴῃ γ885. τη. 566. 

18. ἐπὶ πᾶν ἔλθοι) εἰς πᾶν ἀφικνεῖ- 
σθαι Ἠιϊδι. ατ. 6, τ, 12. [70] ἴῃ τπδϊδιη 
Ῥδγίθῃ αἸοιίτιγ πιὸ ἴῃ ἔουτηι]α ἐν παντὶ 
εἶναι 5. 4,29. Ξϑϑεα ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν οϑὶ 
ογηυηῖα ἐθηέαγο, τθοῖθ τηοηθηΐθ Ν᾽ 8] οἸ]το- 
ΠΔΙΙΟ 86 Ηοτοδοίυτη ΠΤ αὐ ΒΟΉΝ. 

19. ὅσα δὲ κτήνη, πρλον δὲ, ἐσθῆτα 
δέ] Χβποόρθοη γ βείρ:. 5, 3 : Τί δὲ οἱ 
πολυέλαιοι, τί δὲ οἱ τὔλνν δδδοτος οἱ 

δὲ---δυνά ενοι ατί εσθαι, καὶ μὴν μενοι χρὴμ μὴν 
χειροτέχναι --- οἱ δὲ ποιηταὶ, οἱ δὲ τὰ 
τούτων μεταχειριζόμενοι, οἱ δὲ---ἐπιθυ- 

ὲ Ω ε - Ν 

μοῦντες. ΙΟΘΟΥΙῸΒ 9. 29: Ἑξῆς δὲ 
ἔστησε τοὺς συναναβεβηκότας---τοὺς δ᾽ 
» Νὰ ,ὕ ᾿ ἀν ἀπ Ἀν ’΄ 

ἀπὸ Φρυγίας ---τοὺς δὲ μετὰ Πύθωνος. 
Αὐτῶν διιῖθηι 815 δϑί Ουὐτορ. 5» 2) 1ὃ ; 
(μα 1.12) 
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23 ζονι ἢ ἢ τούτοις. ἔτι δ᾽ ἔ ἔχομεν, σώματα ἱκανώτερα τούτων [15] 
καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν" ἔχομεν δὲ καὶ 
ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ 

Ν Ν “ «ε ΄σ ΩΝ ς Ν χὰ Ν 7 

καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοὺ ὥσπερ τὸ πρόσθεν 
7 ς “ ΄- τὶ 53 δ Ἁ Ν “' ΄- » 

24 νίκην ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ ἴσως γαρ καὶ ἄλλοι ταῦτα ἐν- 
΄- ΄“- “-“ Ἑ » ε “- 

θυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς 
» ΄σ΄ ΄ ΣΒΧῚ Χ Γ 357 3 3'. ὦ ΄ 

ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἐργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν. ἀρετήν. 
φάνητε τῶν λοχαγῶν. ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιο- 

25 στρατηγότεροι. κἀγὼ δὲ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε “ἐξορμᾶν 
ἐπὶ ταῦτα, ἔπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετέ με 
ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμά- 
ζιν ἡ ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ κακά. 
Ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες. ταῦτα 7] 

ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ̓ Απολλωνίδης τις ἦν βοι- 

ωτιάζων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλυαροίη ὅστις λέγει 
ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, εἰ 

[16] 

46 

27 δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὁ μέντοι 
“ Ν ε Ν ἣν; 3 

Ξενοφῶν μεταξὺ “ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. ᾽Ὦ θαυμασιώ- [18] 
τατε ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων 
μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε βασιλεὺς, 
ἐπεὶ Κῦρος ἀπόβωνε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων 
ἈΞ. , ἣν ἣν » ἈΝ Χ ς ΄σ ΕῚ ΄ 

,δέκελευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδον- 

ἢ 585. ν. Ὁ. τὴ. ρσ. 23. ἔχομεν δὲ καὶ Β.Ο.. ἔχομεν δὲ Δ. Οεῖ. ἔχομέν τε 
καί. μὲν ροϑβί νίκην ἀε]εΐ (Ὁ, διδῶσιν) δῶσιν Β. 24. ἴσον Α. Ροβί 
ἐνθυμοῦνται σοτηπηα ΡΙῸ ρΡαποΐο ΘΟ θοίεσ. Με]βίδιη. Ρ. 75. τιν, ΟΥ̓ 
866. ἄρξωμεν Α.Β.0.Ὁ. Οεί. ἄρξομεν. ἀξωστρ τα Ὁ. εχ Θτηθπά. 
εἴ ἴῃ ΠΠΔΓΡ:. γρ. ἰεθρε μέν. 25. εἶμε ὑμεῖς Α. ταῦτα͵] τὰ ταῦτα 

ὑμεῖς καὶ ὑμεῖς τάττεταί με Ο. ρυ. τάττετέ »- Ι,. 26. λο- 
χαγοὶ) ἀρχηγοὶ τ ἀϑιδένοις. Ροβί ἀκούσαντες οτη. Β.(.Ε.. πάντες Α. 
Β.Ο. Οει. ἅπαντες. λέγει Α.Β.Ο.Ὁ..1.. ργ. εἰ. λέγοι. 27. σὺ δέ γε 
Α. Οεῖ. σύ γε. γινώσκεις .Β.0.}.. ταὐτῷ τούτῳ, αἵ ν]άεΐαγ, (. ρῥγΓ. 
μετ᾽ αφρονήσας Ὁ. ῬγΥ. 28. ἐπεὶ Α.Β.0.Ὁ. δε. ἐπειδή. παραδιδόν- 
τες Α. 

τηδηϊξεβίο δβϑὶ ἔαϊβα. Ὑ Ἕσαπ ἀξιοστρά- 
τηγος Ὠαθεῖ “6, 7. ὅ0ΗΝ. Αρυὰ 
Αὐτίδη. 811} ἀριστοστρατηγικώτατον. 

25. οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν] 

24. ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ---μὴ ἀναμένωμεν 
νηΐ δε: 51 1:.5..1.4.:} 2} 5.12. 

ἀξιοστρατηγότεροι᾽ Αὐτίδπ. ΑΠ6Ὁ. 4; 
11,0: ᾿Αλέξανδρον ἀνδρῶν ἀγαθῶν τὸν 
ἄριστον εἶναί τε καὶ δοκεῖν καὶ βασι- 
λέων τὸν βασιλικώτατον καὶ στρατηγῶν 
τὸν ἀξιοστρατηγικώτατον. ἴ70] νΕΥΘΟΥ 
αὐ Ὀδη6 Ὠαροαΐ βουρίαγα, ἀπαπαθάμι 
οἴἴδτη ἂρ. Πίοη. (858. 41, 55 Οὔν!δ, ἴῃ 
Οὐ]Ὲ5 45; 42 αἰΐογα ἀξιοῦ αϑ πος 

Πε 48 84 8,14. 
" βοιωτιάζων τῇ φωνῇ] Οοπΐ. 5.31. 

Αὐτίδη. ΑπδὉ. 6, 13,5 : Ανθρωπόν τινα 
Βοιώτιον --- προσελθόντα βοιωτιάζοντα 
ἅμα τῇ φωνῇ ταῦτα φάναι. 

2η.- ὅτε) 2;1, 7. 
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διῶν τοιοῦτος ἐστιν. 
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» Ἔ Ἀ ’ 3 ’ 7 » ἴω 

τες, ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι, ἐλθόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, 
’ὔ 7] Ἁ ΄“- 

τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ 
29 παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἐστε σπονδῶν ἔτυχεν : ; ἐπεὶ δ᾽ αὖ 

οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ, ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λό- 

γους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον πιστεύσαντες ταῖς σπον- 
΄“ ΄- “- ’, , « 7 

δαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι, 
“«ὩΔ'͵ 5 ω ς ΄ ,ὔ Ν ἥξω νοι δος ἐς 

οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶν- 
’ ἃ Χ ᾿ς Ε] ᾿ ᾿ Ἁ Γι 

τες τούτου; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασθαι κελεύ- 
ω Χ , Ν Μ Ἂ» Ὧ Ψ 

οντας φλυαρεῖν φῇς, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας : 
Χ πδν τος “ΡΝ ἷ “ , 

40 ἐμοὶ δὲ, ὦ ἀνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσί- 
Ἧ ς ὅξι ΄ 3 ᾿ . Χ ΄ 

εσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν 
7 ,ὔ 7 “ - ." Χ 

σκεύη ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν 
7 7 σι Χ ε 7 “ “ 

πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ὅτι Ελλην 
» “" «ε Ἁ ᾿] 7 

ἐντεῦθεν ὑπολαβὼν Αγασίας Στυμ- 
ἧς 53 » Ν ; 2, “ἐν , 72 

ἅλιος εἶπεν, ᾿Αλλὰ τούτῳ γε οὔὗτε τῆς Βοιωτίας προσήκει 
5ῸᾺΝ 27 διὸ. 6 7, Ψ » δ 5 Ἁ Ἵ Ἢ 3 

οὐδὲν οὔτε τῆς Ελλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἰδον 
«“ ΧΝ , Χ 53 ῳ 3 

ὥσπερ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. καὶ εἶχεν 

ἐξωπλισάμενοι Δ. ᾿ἐξοπλισάμενοι. Β. Ο. ΕΣ. Οεῦ. ἐξωπλισμένοι. παρεσκηνώ- 
σαμεν Ἡ.1,.1. ἔστε ΟΟ. ῬΓ., 4] ἔστ᾽ ἂν πι. 566. γε] ἐογίϊα, ἘΚ. Μ. ὥστ᾽ ἄν Β. 
(ει. ἔστ᾽ ἄν. 209. αὖ] οὖν ΟΟ. ρν., αὖ τη. 866. ὥσπερ δὲ καὶ σὺ Β. οἶμαι 
ΟΠ]. Εἰ. πάντα] μὲν Ζ. ἘἜΡΒΛΕΝ δὰ Α.Β.0.Ζ. Ομειί. ἀμύνεσθαι. κελεύων 
τις Α. δὲ καὶ πάλιν Β. 40. δὲ οἵη. Α.Β.Ο. ὑμῖν Ἐ.---,. ἀφελου- 
μένους Α. ἀναθέντες Α. ἀναθέσθαι Β.(Ὁ. ἀναθέσθαι καὶ Ν. ὅϑυα 88 : ̓Ανα- 
θέντας, ἀντὶ τοῦ ἐπιθέντας. Ξενοφῶν. ἑλλήνων ὧν 1. 21. ἐντεῦθεν δ᾽ 
ὑπ. Ζ. ἀγισίας Β.1΄. ἀγιασίας Ἐ΄. οὔτε τῆς βασιλείας οὔτε τῆς. βοιωτίας 
Α.Β. Ο. Β. 1Θππ θέσι 8 1)6 εἷος. 8.137: Τῷ ὄντι τούτῳ οὐδὲν μέτεστι τῆς “;ὥ,λλά- 
δος, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὡσπερεὶ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον (4. τε- 
τρημένον)" καὶ εἶχεν οὕτως. λυδὸν]ὔ μῆδον 1). Ρ»., υὐ γιαεῖαγ. Νπὶ δϑί ἴῃ 
᾿ζανδ. 

28. ἐξωπλισμένοι ἐλθόντες] ΑἸ. ἐξο- 
σλισάμενοι ; αποα [ΕΙΤῚ ΠΟῚ φΡοίαδβί, 
ΠΪΒῚ καὶ ἐλθόντες ἀθΙΠοΘΡρ5 50 1}1088. 
ϑοα ἸοσπΊ 8α]θοῦνι αγηναΐί ν6] νϑ- 
Βθοτιιπι σὺν ὅπλοις ΟὈς Ποῦ θα ΟΙρΙ ατὰ 
Ῥοσγίθοῦ ραββῖνὶ. ΒΟΉΝ, Οὐ ἐλ- 
θόντες οοηΐ.1, 3, 14: ᾿Ελθόντας Κῦρον 
αἰτεῖν πλοῖα. Οὐ ἐξοπλισάμενοι 6, 
Ἔτι. Οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
᾿Αρκάδων ἀναστάντες ἐξοπλισάμενοι 
κάλλιστα ἤ ἤεσάν τε ἐν ῥυθμῷ καὶ ἐπαι- 
ὦώνισαν, υἱϊὶ᾽ 16 τη Θ]]ΟΓο5 ἀπὸ ΡΘΓ ὦ. 
1)6 ῬδυΈο1ρ118 ΔΟΥΊΒΌΙ Β1η6 οορυ]ὰ πχ- 
ἴδ 56 ΡΟΒΙ15 ν. δα 6, 2, 21. 

σπονδὰς αἰτῶν] 2. 3.1 
30. ὡς τοιούτῳ] Βτοάξοιιβ τϑοΐβ 1η- 

ἰογργθίαϊι ὡς σκευοφόρῳ. 506ΗΝ, 

81. Λυδὸν] ὅογνοβ ἴῇ ΟΥΘΠΕ5 τὸ- 
ΘΊοΟΗθτι5. ΔΌΥ65. Ρου ογαΐαϑ ΠΔΌ111886 6 Χ 
ΒαυΠΟΙΠηΟ ἀ6 ᾿παυχῖθὰδβ Ρ. Ττα οἵ [ἡ- 
ἴθΓΡΡ. ῬείγοηΣ δα οδΡ. 102 δατποῃβίέ 
Ζεϑαηϊαβ. θα τϑοΐθ Ν᾽ βιβκῖιβ δῃηποίαδς 
οἰϊατη ΠΡΘΓΟΒ. ΠΟΙΏΙΠ65 Δρπα θά θαΓὰβ 
Θϑηΐοβ δα 65 Πα Ότ]558 ρογίογαίαβ. Ἐχ- 
ΘΙ] τὰ τὶ, ΦὐΠΠΙορΙ5, Ασαθὶβ, Α ΠῚ 
Βαθοπῦ Ἰοοὶ δῦ Ηπἰομπβομο οἰΐαίὶ «8- 
νΘΏΔ]151, 102, ΡΕΙΓΟΠΙ 6.102, Μδοῖο- 
ὈΠ᾿ ϑαύαγπδ) απ 7,5. (Εὖ Βοχ Ετηρ. 
Ῥγυυθοη. ἈΥΡοίυρ. 3; 203. Ρ- 177: Τὸ 
ἐλλόβια ἐ ἔχειν τοὺς ἄρρενας παρ᾽ ἡμῖν 
μὲν αἰσχρόν ἐστι, παρ᾽ ἐνίοις δὲ τῶν 

βαρβάρων, ὥ ὥσπερ καὶ Σύροις, εὐγενείας 
ἐστὶ σύνθημα.) Ὦϊο ΟἾγγ5. Οταΐ. 33, 
γ0]. 1, Ρ. ὅρᾳ : Οἱ δὲ τρήσαντες τὸ ἔτε- 

[19] 

[21] 
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22 οὕτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν' οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς [22] 

τάξεις ἰόντες, ὅπου μὲν στρατηγὸς σῶς εἴη, τὸν στρατηγὸν 
παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο; τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ 

32 αὖ λοχαγὸς σῶς εἴη, τὸν λοχαγόν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλ- 
θον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο" καὶ ἐγένοντο 
οἱ συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. 

34 ὅτε δὲ ταῦτα ἣν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦθα [25] 

Ἱερώνυμος ᾿Ηλεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν Προξένου λοχα- 
γῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ 
λοχαγοὶ, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ἔ 
ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα 

3, οὖ 3 - “ 

ἀγαθόν. λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σὺ, ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ 
ἈΝ ΄ι ’ὔ ΄'΄ Ἀ σι 

85πρὸς ἡμᾶς. ἐκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφῶν. ᾿Αλλὰ ταῦτα [24] 
Α Χ ΄ 5 ΄ σ ν᾽ Ν ψ" 

μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης 
ἃ Ἀ 5 7] 7 «ε ΄σ ΄“ ΕΥΣ - 

οὺς μὲν ἐδυνήθησαν συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
υ σ ἢ ΄ « Ἃ ὥ 3 ’ὔ 

δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἢν δύνωνται, ἀπολέσωσιν- 
Ε΄ τν ͵ 53 4 "» ΓΑ “ 

ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρ- 
’ὔ 7 Ε εἶ ἴω δΟ 7ὔ 9 ΄- ἜΠις 

βάροις γενώμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον, ἢν δυνώμεθα, ἐκεῖνοι ἐῷ 
ΦιυοΝ 3 σ“ “ “ 7 σ 

46ὴμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι [25] 
“ ΄ 7, ἌΡ ΄ ε Ν 

νῦν συνεληλύυθατε μέγιστον ἔχετε καιρον. οἱ γαρ στρα- 

τὸν ὑ.] ὃν ἴῃ τά85. Ο. δ᾽ αὖ Α.Ο. 
μέσαι ἦσαν Α.Β.Ο, (εξ. ἦσαν 

25. μὲν δὴ πάντες Α.Ο. δὴ 

42. σῶς Ἠϊο οἱ ἰηΐτα Π. Οεἴ. σῶος. 
᾿ ἂν Β. (εΐ. δέ. 42. ἐκαθίζοντο Β.Ὁ. 

μέσαι. 44. ἔδοξέ μοι καὶ αὐτὸς συνελθεῖν Α. 
--ο-οὑς μὲν οἵα. Β. (ὑεῖ. μὲν ἅπαντες. 
Παθοΐ κα 1π|., Ο.Ψ ἡμῖν] ὑμῖν Ὁ. 
ἐπὶ] ἐν Α.Β.6. 
26. τοίνυν εὖ Α. νῦν] οὖν Ὁ. Ρν. 

ρον οὖς, χρυσίον ἐνέβαλον---τοῦτο μὲν 
γὰρ κόραις μᾶλλον ἔπρεπε καὶ παισὶ 
Λυδῶν ἢ Φρυγῶν. ΞΟ ΗΝ, 

22. σῶς͵] Σῶς 506 Πα] ΠῈ 6586 εἴ- 
ἴδ δριιὰ Χβϑηορμῃομίειῃ, αὖ ἀρπα δη- 
ΠΧ ΌΙΟΥΘΒ. ΟΠΊΠ68, οβίθπα αηΐ 486 αἸχ1- 
τηιι5 δα ΤΠ65. Βίβρῃ. νο]. 7. Ρ. 1728 5. 
ααστη 46 8115 Ἰοοῖβ ὰπὶ ἀ6 ἼΠαες. 1, 
74: ἈΌΙ σῶοι 1]]αὔπιτη 1π ΠΙΌΤῸΒ ΟἸΏΠ 68 
Ρ͵ΓῸ 60 αμοα γνοίθγεβ Βα θεττιηΐ σγᾶτη- 
τηδίϊοι οἵ πον 1668 βουϊρβογαΐ σῷ. 

τὸν ὑποστράτηγον] Ηαπα ἀπθῖε ἰη- 
{6]Πσϑ πα τιβ δύ ταξίαρχος, 51 ποη 48]- 
νἹΒ Θδηΐα το, σοσΐθ ῬΥΠΩΙ ΟΥΙη15. σθη- 
[ὰγ]0, 4] Δ] 6 ΌΓῚ Βταάατῃ οΟὈὐποθαΐ 
βθοιιπάιιπὶ στρατηγὸν ἢ. 6. [οπ5 ἴδσ- 
τη Δ 15 Ρυδο βοῦατη 5611 ὈΓΘΘΙΟΤΘΙΗ : οοηΐ. 
5. 37. [εἴ 6, 5»,11.1 (ὐδἴογατχα 08] τα- 

ἢν δυνώμεθα 5. ν. (Ὁ. τῇ. ΡΓ. νΕ] 566. 

ἠδυνήθησαν ἘΒ.. αὶ ἀεϊπαθ ἸΔο 8 ΠῚ 
μήποτε] μήτε Ὁ. ΡΓ.; πὸ τῇ. 866. 8. ν-. 

ἐκεῖνοι οτὰῃ. ἃ.Β.Ὁ. 

ξίαρχοι νἱάθηΐαγ ρϑγίηοτε δα λοχα- 
γοὺς, 566 ὈΥΊΠΩΙ ΟΥ̓ΙηΪ8. ΝΠ ἴῃ ὯΪ5 
ΠΌΤ ἔβσθ ββθιρθυ ΟΘΟΙΏΤΠΘΙΠΟΥΔΉ ΙΓ 
ἰαπίππ} στρατηγοὶ εἰ λοχαγοί. ΖΕΌΝ. 
Υ ΕΓΒ Πα ὑποστρατηγεῖν εβύ 5.6, ςό. 

22. εἰς τὸ πρόσθεν τῶν διλώνι 5:- 
τον ἀρὰ Ηοτηεγ. 1]. Κ, 198 5664. 
Οτεθοοτιιπὰ ἀππσθ5 ῬΓῸ οδϑίτβ βϑαθηΐ 
οἵ ἀβ βυιμηπηα 6111 ἀθ! θογαπέ. ΖΕΌΝ, 
Ν. δυΐοτῃ δα 2, 2, 20. 

36. μέγιστον ἔχετε καιρόν] ῬϑΙ ΠΆΠΠΟΥ 
Ρ]αίο ἴμ6ρ. 12,0. 9ούτ Ο: Τὸ μετὰ τοῦ- 
το ἡμέτερος ἂν καιρὸς γίγνοιτο ὀρθῶς 
φράζοντας μηδὲν ἀπολείπειν προθυμιάς. 
Ιῃ 1ρ515 βιΐατη 6586 βα] ἴθ ΠῈ ΘΧΘΓΟΙ 5 
τϑοῖβ ᾿πἰογργθίαξαυ ΓΏ1γ]νν411. Η βίου. 
νΟ]. 4. Ρ. 2350. 
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τιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλεπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς 
ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί 
τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 
τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ 

37 πειράσονται μιμεῖσθαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς [26] 
διαφέρειν τι τούτων. ὑμεῖς “γάρ ἐστε “στρατηγοὶ, ὑμεῖς 

᾿ ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί: καὶ ὅτε εἰρήνη ἣν, ὑμεῖς καὶ χρή- 
μασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε᾽ καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ 
πόλεμός ἐστιν, ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ 
πλήθους εἶναι καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἤν 

48που δέῃ. καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὀνῆ- [27] 
σαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπο- 
λωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατα- 
σταθῶσιν. ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε 
ἀγαθὸν γένοιτο, ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ 
τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν 

39 δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ [28] 
καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἣν καὶ τοὺς ἀλ- 
λους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν 

4οὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς 
αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ 
πρὸς τὰς φυλακάς" ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων, οὐκ οἶδα ὅ τι 
ἂν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι τι εἴτε καὶ ἡμέρας. 

πάντες οὗτοι ἃ. ββλέπουσι Α.Β.(.Ε. (εῖ. ἀποβλέπουσι. ἀθύμους Β΄... 
υ 

ἀθύμως Α. ἀθύμως Ο. ργ. Οεί. ἀθυμοῦντας. εἰ δὲ ὑμεῖς Δ. Β.Ο.Ε, αὐτοί 
τε] αὐτοὶ Α.Β.0.Ε.. παρακαλεῖτε καὶ φανεροὶ ἢ ἦτε παρασκευαζόμενοι ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους ΙΝ παρακαλεῖτε ἌΠΟ ὅτι οἵη. Ζ. Ἐπ δέ τι Τὴν Ὁ ἜΤΕ 
Ἐ. γὰρ ἔστε (. ὑμεῖς τ. καὶ (Ὁ. ἴῃ τηᾶγρ΄. τη. ΡΥ. τε τη. ΖΦ. προπονεῖν] 
προνοεῖν Τ᾽ σογτθοῦτιβ ἰὴ τη. δέῃ] δέοι Ἀ. 48, μὲν οἴη. ἔ᾿.- -͵ἹῪ, 
οἴομαι Α.Β.Ο. (Ὁει. οἶμαι. ὀνῆσαι] ὠφελῆσαι Ἀ.Β.0.Β. ἀντικατασταθῶ- 
σιν Α.Β.0.Ε, εὐ ααϊ καὶ ροξί ἀντικατασταθῶσι τοηιΐον ἀ6]ε0 (8, (θύ. καταστα- 
θῶσιν. ἄνευ] εὖ ἴῃ τὰ85. Ὁ. καλὸν---ἀγαθὸν 1 ἸΠΥ͂ ες ἢ. μὲν] μὲν οὖν Ὦ. 
ἐν δὲ] ἐ ἔν τε 1). ἔν γε ΕΗ.1. εουτθοίαβ, Κα.1. ἡ μὲν] ἡμῖν Ὁ. φγ. 20. ἢν 
καὶ Α.Β.Ο. (β(. καὶ ἦν. παραθαρσύνητε ἈΠ: παραθρασύνητε Ο. ἂν ροϑβί 
οἶμαι ρΡοπυπηΐ Α.Β.Ὁ., ςοἴ. ροβῦ πάνυ. πάνυ] καὶ πάνυ Ζ. 40. νῦν γὰρ 
Α.Β.Ο.Ε. (εὐ. νῦν μὲν γάρ. αἰσθάνοισθε ᾿ὶ. μὲν οτῃ. ὦ. τι] τις 'Κ. 
π΄ δι ΟἹ ΡΥ.. 60] Β΄ ν. τη, 566. καὶ οἵα. Δ.Ε.. 

ἜΥὰ το βαρ κου ΘΙ Π}Π8. ἸοσαΒ διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ τῷ προ- 
ΑΥΓΙΔΩΙ ΔΏ860. 7; 9, ὃ. νοεῖν τε καὶ φιλοπονεῖν προθυμούμενον. 

προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν] ΖΕΌΝ, 
γιὰ ἴῃ ΟΥτορ. 1,6, 8 : ᾿Εγὼ δὲ οἶμαι 30. ἢν καὶ τοὺς] Πίης ἱπορὶῦ 8ρο- 
τὸν ἄρχοντα οὐ τῷ ΣΙ νεῶν χρῆναι 4ο515. ΖΕΌΝ, : 
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“τἣν δέ τις αὐτῶν τρέψη τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον [29] 
ἐννοῶνται τί πείσονται, ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυ- 

42 μότεροι ἔσονται. ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅ ὅτι οὔτε πλῆθός ἐ ἐστιν 
οὔτε ἰσχὺς ἢ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ᾽ ὁπό- 
τεροι ἂν σὺν τοῖς Θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐρρωμενέστεροι ἴωσιν 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ Σ 

43 δέχονται. ἐντεθύμημαι δ᾽ ἔ ἔγωγε, ὧ ἄνδρες, καὶ τοῦτο ὅτι [30] 
ὁπόσοι μὲν. μαστεύουσι ζὴν ἐ ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς «πο- 
λεμικοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἀποθνήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι 
κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς 
ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πως εἰς τὸ 
γῆρας ἀφικνουμένους καὶ ἔως ἂν ζῶσιν εὐδαιμονέστερον 

44 διάγοντας. ἃ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμαθόντας, ἐν τοιούτῳ 
γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς 

45 ἄλλους παρακαλεῖν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. μετὰ 
δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος, ᾿Αλλὰ πρόσθεν μὲν, ὦ ἵξΞενο- 
φῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθη- 
ναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ 
πράττεις καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους" 

46 κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλω- 

41. τρέψη) στρέψῃ Δ.Β.6. 
8606. πολὺ] πολλοὶ ἴ,. 
ἀγοία Ο., αὶ Ργ. ἔοτί. εὔθυμοι. 

κν»» 

πείσονται---τί οἵα. Ὁ. ρῃ., δα α1ΐ 5. ν. π|. 
τὰς] καὶ Ζ. εὐθυμότεροι] Ἰῃι Τ88. 5. Εἰ {6 Γ. 

42. γὰρ δὴ Α.Β.0.Ε. Βιοθεουβ ΕἸ. γΟ]. 2, 
Ρ. 266, 5. 42. ΔἢΈγἘΠ8. Οεῖ. γὰρ δήπου. 
τὸ πολὺ Α.Β.(. τούτους ὡς ἐπὶ πολὺ Ξ'΄οΟὈερα8. 
τίοι. 43. καὶ δηΐθ τοῦτο οτη. Ζ. 

(εΐ. οὗτοι. 
κασι ἃ. Β. Ο. Οεί. ἔγνωσαν. 
λον ὡς εἰς Α.Β.ὉΟ. εὐ ξογίαββθ 1. ἢ 
νῦν Ζ. 
δὲ τοῦτον Α. Β. Ο. (ει. μετὰ τοῦτον δ᾽. 
1. Κ.Ζ. 

λόμην] δ᾽ δα αϊ Ζ. 
46. μὴ μέλλωμεν ).Η.1..Μ.6. 
μέλλομεν. 

41. τρέψῃ τὰς γνώμας] Δ ΕΙΌΙ αὐτὴ 
νοῦν, φρένας, ἦτορ σοπ] Ποῦ ἜΧΘΠΊρ]α 
ν. ἰὴ ΤῊ 685. δίθρῃ., σοῃξιιβὶ δαξθπη ΟἸΠῚ 
στρέφω τηΐτὰ 6,1, 13, εἴ αὶ νε] στρά- 
ποιτὸ ῬΓῸ τράποιτο, ᾿ς τς 8. 

43. ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν] Ἐδ- 
ἄδπὶ βεηΐθηΐα ΟΥὙΤΟρΡ. 3, 3, 45. Οὐχί. 
4.14, 25: “ἘΠ ρὶ τποτίθτῃ, 4 15611}8 

πολεμίοις Ἐ᾿---Ἰ. 
ἐπὶ τὸ πολὺ Α.Β.0.Ε. (εἰ. ἐπὶ πολύ. 

κοινὸν πᾶσιν εἶναι Ὁ). 

ἄνδρας ἀγαθοὺς Α.Β.0. Ὁ. Ἐ1Π.Κ.Ζ. δοὶ. ἀγαθοὺς ἄνδρας. 

ἐγίνωσκον Ἀ.ΟΟ. εἴ σε ομηϊ580 Β. μόνον σε τη. 866. δα σ. 
οἷς λέγεις Α.Β.6.1.Β. οἷς καὶ λέγεις ἸΚ. (εἰ. οἷς λέγεις. 

ὅτι καὶ πλείστους Α. 

τὰς ψυχὰς 10. τούτους γὰρ ἐπὶ 
ἀντίοι .Β.Ο.Ε. Οεῖ. ἐναν- 

οὗτοι μὲν Α.Β.6 Ε΄. 
τὸν μὲν] τὸν ). ἐγνώ- 
περὶ δὲ] περὶ ΖΦ. μαλ- 

44. ὑμᾶς Δ.Β.Ὁ. εἴ αὰϊ δεῖ ῥγῸ δεῖ 
45. μετὰ 

πρὸς θεῶν μὲν Ἐ, 

ἐφ᾽ 
πράττοις ἃ. βου- 

εἴη ἴῃ ΓΆΒΙΙΡα 4 οτίαββϑ ||. σ. 

εἶπε] π ἴῃ τα8. (. 

καὶ μέλλωμεν Ε΄. Α]Ἰά. μὴ μέλομεν Β. Οεί. μὴ 

σΟΠ ΘΙΠΒΟΤ : ΤΩ] ἸΒΒΊ πη πῇ ΘΙΒΙΊΘῈΒ 
σοΟηβθαυϊαγ.᾽ εἰ Ηογαΐ. δττη. 3, 2, 24. 
ΖΕΌΝ. ΒεΙρ. [,46. 9.1, Ὁ] 8... 2, 
ΒΟΥ ΘΠ ππὶ ὡς τἀληθὲς εἰπεῖν καὶ ἕπε- 
ται τῇ ἀρετῇ σώζεσθαι εἰς τὸν πλείω 
χρόνον μᾶλλον ἢ τῇ κακίᾳ. 

44. “παρακαλεῖν [π{6]]. ἄνδρας ἀγα- 
θοὺς εἶναι. ΜΝ ΕΙΒΚ. Οοπητηθηΐ. 1,2, 54: 
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5 ΕΥΣ » » ᾽ 7 »Μ ξ ΄ ς 7 

μεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι 
Ἀ ΄ σ » Ἧ ,ὔ “- , 

ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέ- 
Ν : 3, 3 σ΄ “- 

δου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν 
Ν Υλλ ΄ Ζ δ᾽ Φ'  τρῦ ΒΩ Ν 4" ΕΨ 

τοὺς ἄλλους στρατιώτας. παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἐφη. καὶ 1 
ε “- χά ΄ἷὉ Ἃ ᾽ Ν » Ἂ ἕ ἔ 

47 μίδης ὁ κῆρυξ. καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλ- 
Ν Ἂ ᾽ὔ 7 

λοιτο, ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν 
3 { 

ΕΣ 3 ᾿Ν ᾿ ἧς Ἁ Ν 3 Ἂς 

ἄρχοντες ἀντὶ μεν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεὺς, ἀντὶ 
Ἁ ᾽ὔ “ ΝᾺ ᾽ ν» 7 7 

δὲ Σωκράτους ΞΞανθικλῆς ᾿Αχαιὸς, ἀντὶ δε Αγίου Ἰζλεάνωρ 
7] Ἄ 3 ἵν ον 

᾿Ορχομένιος, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιὸς, ἀντὶ δὲ χομ ᾽ ω) ᾽ 
, βκασαι “ 5 ΄ 

Προξένου Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

ΚΕΦ. Β. 

᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ 
μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰς 
καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ 
οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτον μὲν Χει- 

αρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. Ανδρες στρα- 
τιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν 
τοιούτων στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ 
ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προ- 

3 δεδώκασιν ἡμᾶς" ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας 

[32] 

- Ι,. συγκαλῶμεν '. 47. αἱρέθησαν Α. ἀγυίου Α. ἁγίου 
Ο.Π.Μ. ἀγησίου Ὁ. Ῥοϑύ αυοά ἀρκάδος δαάδαηΐ Α.8.0.1. σοντθούαβ, ΠΕ. ἴῃ 
ΤΩΔΓΡΊΏΘ. ὀρχομένιος Βὶ. τηᾶΥρὸ [. ὁ ὀρχομένιος ΔΑ. (4 ὠρχ., αἴ 5016) Β 
ΟΠ. οογγθοῖιβ, Μ., ἈΌΪ οὔϊατη ϑηρ]οχ ὀρχ. (ὐθύ. ἀρκάς. 1. ἥρηντο!] ἤπουίο 
Β.Ο. ἤροντο ΔΑ. ἐπέφαινεν Ζ. οἱ ΟΠ]. καὶ ϑῃΐθ ἔδοξεν 86 αἷξ Α., 
ἀεἸοί (ὐ., οπι. σϑί. προφυλακὰς Α.Β. Οεί. προφύλακας. 2. ὦ δηΐθ ἄνδρες 
οἵη. Α.Β.0.Ε. στερούμεθα Α.Β.0.Ε. πρὸς δέ τοι ἃ. πρὸς δέτι (.1.Κ.1.. 
πρόσθε Ζ. 

Αὐτός τε ε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ παρέχει" 1, ΠΔ0. 2, 8, 2: Προφυλακὰς ἀκριβεῖς κα- 
3.1 Ω οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίει καὶ ἢ 

ἄλλοις παρήνει. [ηΐτῶ 4, 3. 17: 5» 6 
τ9, οἱ δηπῃοῖ, 

47. ὡς ΠΝ μέλλοιτο] Οὐμ ])εμηοβίῃ. 
Ρ. 80, 22: Ἔν ὅσῳ ταῦτα μέλλεται, 
οοηΐα]ς τὰ τς ΤῊας. 5,111, δ 8118 
Βίθρῃ. 168. 

Ξανθικλῆς)] Οὐπὶ Διονυσικλῆς 60η- 
ον ΓοΌθοὶκ. Ῥαίμοϊορ'. δἰθιη. νο]. 1, Ρ. 
466. 

Κλεάνωρ ᾽Ορχομένιος νΕ] πὖ 411}01 α1- 
οἰδαγ᾿ Αρκὰς, απ ᾶῖὴ δββοί στρατη- 
γὸς 2,1,10; 5» 37» 1. ἀαχ ἴδοι 6βὲ 
δἴΐαπι τα Πα πὶ Αρῖο. 

Ι. προφυλακὰς] ΟΥτΟρΡ. 3, 3, 28: 
Προφυλακὰς ποιησάμενοι. Αὐτδῃ. Α- 

ταστησάμενος. 
2. ἄνδρες στρατιῶται ΠΕ ΒΙΘΙ 3.2 

Ἔλεξε τοιάδε. ΓΑνδρες στρατιῶται. 
8. ἐκ τῶν παρόντων ἙΠΠὸΠΟ: 5, 46): 

Ἔκ τῶν παρόντων κράτιστα πρὸς Λακε- 
δαιμονίους σπονδὰς ποιησάμενοι, οὖ δα- 
αἰΐο ὡς 6, 0. ΗΙΡΡοοΥ. Ρ. 837 α: 
Ὥστε ἐκ τῶν παρεόντων τὸ εὔπορον 
εὑρίσκειν. ἘΠ Ῥγδοίου 81105 δα Ξ[6ΡΗ. 
ἜΠ65. Ρ-. 459 σ, οἰδαίο8 ΡΙαῦ. ΑἸΟΙ}. 
ο. 28: Ἔτι δ᾽ οὖν ἐκ τῶν παρόντων 
ἀνέφερέ τις ἐλπὶς ἀμυδρὰ μὴ παντάπα- 
σιν ἔρρειν τὰ πράγματα τῶν ᾿Αθηναίων. 
᾿αάθιη βρη !ῆοδίοηθ 6, 4, 9, ἐκ τῶν 
ὑπαρχόντων. (τι88 ΘΧΘΙΏΊΡ]α οδίθπαπηΐ 
ΒΘΟ]ΌΘΠ5 ἐλθεῖν ΠῸΠ ΡῬΟβ86. ΘΟΠ]ΠΙΠΡῚ 

κ 
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ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅ ὅπως, 
ἢν μὲν δυνώμεθα, καλῶς νικῶντες σωζώμεθα: εἰ δὲ μὴ; 
ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε 

΄ “ “ 

γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις. οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοι- 
4αὔὗτα παθεῖν οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. ἐπὶ τού- 
τῳ Κλεάνωρ Ὀρχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλ᾽ 

ὁρᾶτε μὲν, ω ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, 

ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς 
γείτων τε εἴη τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο 
σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς 
δεξιὰς δοὺς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς »στρατη- 
γοὺς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ἠδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ 
ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς 

ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿Αριαῖος δὲ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βα- 
7 7, Ν » 7, ι ἢ » ᾽7ὕ Ἀ Ἀ 

σιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ 
΄ » ΄ Ν τῳ ᾿, Χ Χ ΄ 

προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας 
3 “- 5» 7 

οὔτε ζῦρον τεθνηκότα αἰδεσθεὶς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ 
Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀπο- 

[3] 

3. ἐλθεῖν) ἐλθεῖν τε εἴ Ἰπ ΠΊΔΙΕ;. γὙρ. τελέθειν 1). Ἐ{ τελέθειν εἴϊατη ΠΠΔΤΡῸ ν χὰ 
σωζόμεθα Α.Ο.1.Κ. 
οἴομαι Α.Β.Ο. ει. οἶμαι. 
ἀνέστη καὶ οτη. Ζ. 
ὀμ.] αὐτὸν Α. οπι. Η.1,. 
τε καὶ ὁμοτράπεζος Α.(.Ζ. 
ῬΓ. μὶ σὑτῃ ΘΟΙΏΡΘΠαΙΟ: 
ἀριαῖος -- ἐδώκαμεν (Ὁ. ἴῃ τηδγρ΄. πη. ὈΓ. 

ἀποθνήσκομεν σ κΚ. 
ποιήσοιαν σ. 

λέγων γείτων εἴη Α. 

μηδέποτε Α.Β.Ο. Οει. μήποτε. 
ἧς κλεάνωρ] κλεάνωρ ὃ Α. σ. 

τούτοις) τοσούτοις Ὦ. αὐτὸς 
κλεάρχῳ τε ὁμοτράπεζος 1)... Ε,---͵“ἼἙ ὲΤ. κλεάρχῳ 
ἐγένετο Α. 

ααϊθῈ5 ἀ6]Θ 5 τη. 566. νε]. ἐθγ δ εν. 
ἀπολώλεκεν] εν ἴῃ ΓΆΒΌΓΆ Ο,, αὶ 

5. ἀριαῖον Ὦ. 
ἐθέλομεν (αἱ 1.) β. καθεστάναι ἃ. 

ἐλάβομεν) ἔλαβε Ὁ. ῬΓ. Ροτία8 4αδιη ἔλαβον, ομ οὐπη ΠΟΙΠΡΘΠΑΪΟ ΒῈΡΕΓ μ ἴῃ 
γᾺ8. παραδώσειν Ὁ. ΡΥ. 
(εΐ. τὸν τεθνηκότα. ἀναστὰς ὉΟ. ΡΓ. 

οὑτὴ ἐκ ἴδηατι8Π) Ρ]Ὸ ἐξελθεῖν Ρο51- 
(τη, 566 ἀϊοςαπΠ) 6556 αὖ πθοο Ξορῆἢ. 
(ΕΔ. Τ. 155] : Οὔκουν πατρός γ᾽ ἂν φο- 
νεὺς ἦλθον οὐδὲ νυμφίος βροτοῖς ἐκλή- 
θην ὧν ἔφυν ἀπό [ΙΟΠΟΙΙ 14. τοο: 
Πολλάκις παρ᾽ ὀλίγον ἐλθὼν ὑποβρύ- 
χίος οἵ 811 5: ΠΏ} αϑ6 σΟΠΓ}] δα 
65. Πἴθρῃδηι ν. Βαίνω, Ρ. 45 Ὁ. 
Θυοά ᾿Ἰρβυτη 4απιπ Πτο ΙοΟῸ ΡΤ τη 510 
ΔΟΟΟΙΠΤΠΟ Δι, Ὁ] 146 ἀθβιἀθγαίπ 
ααοά 5. 44: Δ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν κατα- 
μαθόντας αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἷ- 
ναι, ΨΘΓΌΤΩ νἹ δ τελέθειν, 46 40 
σοηῇ. ἀπηοΐ. δα 6, 6, 26. [ἃ νεγθυτῃ 
σασθαι ΑἸΠΟΙ ροαΐξθ ἐνδαπεηίατίηξ, 1)ο- 
ΤΘΒ6ῈΒ οἵ [οΠ65 ΘΔ ἴῃ ῬΓΌΞα τ|51- 
Ραυηΐ, ΠΟΤ ΘΧθυρ]α δἰξ]τητι5 δα 
ΓΠ6β. ϑίθρῃδηὶϊ, ἢ6 ἃ Χϑπορμοηίθ η]- 

τοὺς θεοὺς θεοὺς Ζ. τεθνηκότα Α.Β.0.Ε.. 

ἄδθγὴ ἴῃ [811 Ργεθβοσ τη ἰοΟῸ 4118}18 Πὶς 
ΔἸθππιτη νἹάθῖαῦρ. ΟἿἱ ἡππτ τηῦίο 
ΤΗΔ 915 5] Πρ ΔΓ ἀναισίμωκας (ν6] ἀνῃ- 
σίμωκας) ΡΙῸ ἀνήλωκας ΟΡ ΠΟΥ Ιη 11- 
Ῥτοσιιπ δποςογϊίαΐα τοβο πιστὴ ΟΥΤΌΡ. 
2, 2, τό, πε τελέθειν χαϊάοτη τεαάθτα 
ΡΙΟ. ἐλθεῖν ἀπ ϊανῖ. 

οἶμαι γὰρ ἂν ἡμᾶς) Ναπι, 5ὲ ἴηι ἢο- 
δέϊιηι ροΐοβέαξοπι τοπογίηιιβ, αΥ̓ΘΊ ΤΟΥ͂ 
η05 δὰ ραβδί 6586 χιζδ αἰϊὲ ἴπ πο- 
δέϊωηι ἔρδογαηι οαρϊὶέα σοτέαπί. ΖΕΌΝ. 

4. αὐτὸς---αοὐτὸς, αὐτὸς) ΖΒΟΏΥΙ 1ο- 
ΟὈΓῚ 51Π}}16Π οχ Ρ]βῖ. Ββρ. 2) .383: Β, 
Ροβιιῖῦ ϑίθρμδηι: Ὃ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, 
αὐτὸς ἐν θοίνῃ παρὼν, Αὐτὸς τάδ᾽ εἰ- 
πὼν, αὐτός ἐστιν ὁ κτανὼν Τὸν παῖδα 
τὸν ἐμόν. ΞΟὩὯἭΝ,, Οοηΐ. Ηἰβέ. ὅτ. 2, 
ξ, 28»: 
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ἣν “ Ν 7’ ἴω - ἴων 

στὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. 
» Ἁ , Ν ς δ τ Ἕ ““ ἐἜ Ν - “- 

6 ἀλλὰ τούτους μέν οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο' ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα 
΄“ “ 37 Ἁ 7] Ν 

ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μα- 
΄, ς Ἂ 7 ΄ σι δ “ 

χομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ τι ἂν δοκῇ 
΄“-“ ΄“ , 

τοῖς θεοῖς πάσχειν. 
3 7 μ" “ 5ιι ) ν᾽ 5.ῖςπ Π 

7 Ἐκ τούτου βΞενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πόλεμον [4] 
ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην διδοῖεν οἱ θεοὶ, 
τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν 

δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν 
7 “- “ ’ “ Ἁ ΒΓν Ὁ 

τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου δὲ ἤρχετο ὧδε. 
Χ Ἁ ΄ ᾽ς 3 7 Ν δι ψ 7 

8 Τὴν μὲν τῶν βαρβαρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει 
Χ δ᾿ Ν ς “-“ 5 5 Ὰ ΑΝ 

μὲν ζλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς οἶμαι. εἰ μὲν οὖν 
“ ᾽ὔ » “-“ Ἁ ἤ 97 3 ἦν ε σ΄ 

βουλευόμεθα παλιν αὐτοῖς δια Φιλίας ἱέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς 

πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρατηγοὺς, οἱ 
διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν" 
εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοίς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι 
δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου 

αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες 

ο εἰσὶ ,σωτηρίας. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί - [9] 
ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνη- 
σαν τὸν θεὸν, καὶ ὁ Ξενοφῶν εἶπε, Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, 

6. δὲ δὴ ταῦτα ἘΝ.1.1Κ. δὲ ταῦτα Β. δυνάμεθα Δ. τούτω 1). η. ἐπὶ 
πόλεμον Α.Β.Ο.Ν, (δι. εἰς πόλεμον. διδοῖεν οἱ θεοὶ νίκην Α. θεοί τε 
τὸν Ἡ.1,. τῶν] τὸν Ὁ. τὴν τελευτὴν Α. τοῦ λόγου δὲ Α.Β. οὐ αὶ ΡΥ. 
δὴ, (. ΟἋβι. τοῦ δὲ λόγου. 8, μὲν Ροβύ λέγει δααπηΐ Α.Β.Ο.Ε, καὶ 
ὑμεῖς οἶμαι Δ.Β.Ο, Οβί. οἶμαι καὶ ὑμεῖς. βουλευόμεθα] βουλόμεθα Α. βολ... 
όμεθα (516) Οὐ. ΡΥ.» 4] εὖ 1ἢ ΓΑΒΈΌΓΘ. καὶ δηΐθ τοὺς Δἀὐαπηΐ Α.Β.0. τὸ 
Ομ. ἃ. βάλλον Ἅ, 9. πτέρνυται α. προσεκίνησαν Α.Ο. ὁ ξενο- 
φῶν Α.Β.Ο. 1, (ὑεῖ. ξενοφῶν. 

ἜΑ τ Χν δα ρος ΕΝ 

ἡ. ἐσταλμένος εἰς πόλεμον] Δ] 14 η.Υ. 
Η. 3,24: Ξενοφῶντι ἔμελε τῶν ἄλλων 
σπουδαίων, καὶ οὖν καὶ ὅπλα καλὰ ἔχειν. 
Νικῶντι γὰρ ἔλεγε τοὺς πολεμίους τὴν 
καλλίστην στολὴν ἁρμόττειν" καὶ ἀπο- 
θνήσκοντι ἐν τῇ μάχῃ: κεῖσθαι καλῶς ἐν 
καλῇ τῇ πανοπλίᾳ. τῷ γὰρ ἀνδρὶ τῷ 
γενναίῳ ταῦτ᾽ εἶναι τὰ ἐντάφια, τὰ ὡς 
ἀληθῶς κοσμοῦντα αὐτόν. λέγεται οὖν 
ὁ τοῦ Τρύλλου τὴν μὲν ἀσπίδα ᾽Αργο- 
λικὴν ἔχειν, τὸν δὲ θώρακα ᾿Αττικὸν, 
τὸν δὲ ἵππον ᾿ΕἘπιδαύριον. ΗΠ ΊΟΗ. 

τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξ.) Τλαΐ 
5106 ἢ παά ἐϊοισίξ ργΌρον ἐο ργουῖαϊο 
ἠμηηϑ οι υἱέϊ, βρίοηναϊαί ἀοσοοιγ θηιθιι 5, 
ἦξ τυὰᾶ58 ἢὲέ ἐπαΐ ἐΐοψ εἠοιία ἀδοογαίο 
ἠϊδ γα]. ὉΟΒΗ. 

8. βουλευόμεθα) ΑΥπα]ά 5 ΑπΙπηδά. 
Οὐς. Ρ. 176 τιοπμϑῦ οοπ͵θούτιγα βου- 
λόμεθα Ἔσο. 6886 ΟΡ: {Ππ6 6588 6χ- 
αα Βι 118 ψ ΡΤ, Τρ Ὶ5 σΟΏν ΘΗΪΡΘ [8] 
ΟΥ̓ΔΙΊΟΗΪ, δῦ ΤΘΒΡΟΠ θυ ΒΘ] θη] δια- 
νοαύμεθα σορηβοῦ ν εἰβϑίθσιιβ. 50ΗΝ, 
Πδαθηῃ οομπἔιϑα 1,1, 4 οἷ 4110]. 

αὐτοῖς διὰ διλίδο ἰέναι] Θθααϊταῦ διὰ 
παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι. Ἐπηρ. 
Αμάγοτιη. 4τύ, διὰ φιλημάτων ἰὼν πα- 
τρὶ τῷ σῷ οοτηραῖδνὶξ ν γεθηθάςῇ. 
ΒΟΗΝ. “Ττοδά. 495 : Τίνος ἐνδέομεν 
μὴ οὐ πανσυδίᾳ χωρεῖν ὀλέθρου διὰ παν- 
τός ; 

9. τὸν θεὸν] Οτηϊη1]8. ἀποίογοιη, Δία 
σωτῆρα. Οὐοηΐ. 7, 8, 2 

2 
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ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ 
σωτῆρος ἐφάνη ὶ εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια 
ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξα- 
σθαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ 
ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ ἀνέτει- 

Η͂ » ΄ ΒΩ ἌΝ" ΄ 5, ἐδ Ν ναν ἅπαντες. ἐκ τούτου εὔξαντο καὶ ἐπαιώνισαν. ἐπεὶ δὲ [6] 
Ν “ “ “- 53 "ὕ ΄ - 

Ιοτὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. ᾿Ετύγχανον 
λέγων ὅ τι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας. 
πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν 
ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς 
παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕτω δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς 
μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεοὺς, ἡμῖν δὲ συμμά- 
χους, οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς 
ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς, κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι, σώζειν εὐπε- 

τι τῶς, ὅταν βούλωνται. ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ 
τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς 
ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σώζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς 
καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν 
καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων 

Π- 

εὔξασθε Α. οἵ 401 ΤΙΠΟΧ ΡΓ. συνεπεύξασθε ΟΡ θύσειν) σει ἴπι ταβυτα 4 
1π|. Ὁ. ἐπαιώνισαν Ο.Ἐ..Ἐ.1. Κ. Ζ. ἐπαιώνησαν. Α. (εἴ. ἐπαιάνισαν. ἤρξατο Ε. 
1Ο. καλαὶ] ἄλλαι Ἀ. Β. σι “εάν Ἀ, ἐπιορκήκασι Α.Β. Ο. ΙΕ ἘῸῈΣ καὶ τοὺς 
ὅρκους] παρὰ τοὺς ὅρκους Μ.Ο. εἴ αυἱ παρὰ 8.ν. Η. τοὺς ὅρκους ἃ.., καὶ 8118 
ΤΠ 8. Κ΄. ΒΟΙΡίΟ, φυοὰ οἰΐατα ἴῃ (Ο. ἴῃ Τ88. 5 ναὶ 6 Π. δὲ 5.ν. 80 8118 τη. - 
Ο. Ὁ) εὐπετῶς] εὐχερῶς 19. βούλωνται] δύνωνται ἘΞ. 11. ὑμετέρων 
Ε-- ΜῈ, ἡμῖν Α.. αἵ 8. τ ἡμεῖς ἐγινόμεθα καὶ ἐτράφημεν. Οοῃξ, 1, 4,15. 6Χ 
δοάεπι 8]]αΐα. τῶν] τῷ 

τη]Α Ζεῦ σῶσον. (ΗΝ. ΨΥ. Οδδβαυῦ. 
δα Αἴῃεβη. ρ. 12]. ΖΕΌΝ, 

θύσειν---ἀφικώμεθα) Οοπῇ. 4, 8, 24: 
ΣΈρΑΣ 

1Ο. καὶ τοὺς ὅρκους Θυοα Η. εἔ 81} 

ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ϑίοτπαίατηθῃ- 
ἴα ψν6] ἰαπβίέστη νοὶ τηδ]Π} ΟΠΊΘΗ 
Ρυΐαθαΐ ναϑίθγιπη βαρουβο. Εαυ- 
βίαμη ΠΑΌΘ δία ν. ο. οαπὶ ἢσραΐ ἴῃ 
ΤΘΟΙΔΟΠη6 τοὶ Ὀομδο, αὐ ἢ. 1]. ἔδοΐαχη 
6888 ν]ήσηηιβ, Οα. Ρ, »4ι. 6 Πᾶς 
ΒΡΘΙΒΕΙΠΟΠΘ Ψν. Οαβααν. δὰ Αἰμθη. Ρ. 
127. ΖΕΌΝ. 

οἰωνὸς] Αρυὰ Ατςοβ Ια ββίτηθ μος 
ὨΟΠΊΘη Ρδίεθαΐ, ἀἸσθθαίαγααθ 46 οἵα- 
ὨδΒ ΒΘΠΕΤῚΒ ΟἸΠΙΠΙὈ 8. ΑΤΙΒΙΟΡΒ. Αν. 
719: Ὄρρνιν τε νομίζετε πάνθ᾽ ὅ ὅσαπερ 
περὶ μαντείας διακρίνει" φήμη γ᾽ ὑμῖν 
ὄρνις ἐστὶ, πταρμόν τ᾽ ὄρνιθα καλεῖτε 
εἴς. ΖΕΌΝ. 

Διὸς τοῦ σωτῆρος] (ὐπὶ δὰ νεγθὰ 
πολλαὶ ἡμῖν --- σωτηρίας βίογ ηπΐαββεῖ 
8114 15, Ἰάθο οἰωνὸς νοὶ οππθη 80 ὅον8 
σωτῆρι τηϊδϑμη αἸοϊαῦ. γείδθγεα 
βίθυ πα 1 ΞΟ] θαπηΐ ΘΠ ῬΥΘΟΔΙ ἴον- 

Βαθθηΐ παρὰ ῥ͵ΤῸ καὶ, δΘαυϊάδηη ΡΓε- 
ἔεστο. ΞΟ Ν. ϑβ[ιις [ογίαϑβθ οὔατη Ὁ. 
ΡΓ. Επτ φυδπασδιη ὅρκους λύειν αἶχο- 
ταηΐ εἴΐδπι ΡΟΪνΌ. εἰ ΡΙαί. 80 8:6- 
ΡΒᾶΠΟ Ψν. Δύω Ρ. 2201 0), οἸξαί!, ἢϊς 
[ἈΤΊΘΏ ΡῬΓΟΡΙΕΓ Ῥγδοθάθῃβ ἐπιωρκήκα- 
σι, ῬΓδοδίδϊ παρὰ, αποά εϑί 2, 5, 
Εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς. 

τοὺς μεγάλους) ϑ΄ΠΉ]16 1 βθηξθη τα 
ἀτοῖῖ 5880 80. ΧεμορΡἢ. Ηϊϑβί. ατ. 6, 4, 
23: Καὶ ὁ θεὸς δὲ, ἁ ὡς ἔοικε, πολλάκις 
χαίρει. τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποι- 
ὧν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. ΖΕΌΝ. 

11. δὲ---γὰρ] Υ. ΔΑ 1, 5, 14. 
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αὖθις τὰς ᾿Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοῖς ᾿Αθηναῖοι τολμή- 
τῷ σαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ ᾿Αρτέμιδι, ὁπό- 

σους κατακάνοιεν τῶν πολεμίων, τοσαύτας χιμαίρας κατα- 
θύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. 

12 ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕ ὑστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον ΟὝΣ [8] 

τιὰν ἦλθεν ἐ ἐπὶ τὴν Ἕλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι 

πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγι- 
στον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς 
ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε: οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην, 
ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγό- [9] 

τάνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐ- 
τούς" ἀλλ᾽ οὔπω πολλαὶ ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τού- 
τοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν 

τε ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου 
βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί: νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς ὑμε- 
τέρας σωτηρίας ὁ “ἀγὼν ἐστι πολὺ δήπου ὑμᾶς προσήκει 

τό καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. ἀλλὰ μὴν καὶ 
θαρραλεωτέρους. νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. 
τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό τε πλῆθος ἄμετρον [το] 

αὖθις δΔαάσπί Α.Β.Ο.Ε. 
αυοα ἀε]ονὶ ἄν χιμέρρας Β.Ο. 
Ροϑβί ἔτι οτῃ. ἃ.Β.6. 

12. ὁπόσοις 1)... 
ἐπειδὴ 1).Ε.Ζ. 

18. ὁρᾶν---ἐλευθερία οτα. Β. 
1 785. 7 ΤΙ Ιτηυτὴ ΠἸ{{6. (Ὁ., ̓ " ΠΊΟΧ ῬὈΓ. πολεμίων. 

κατακάνοιαν ἃ... Απΐα 
πεντακοσίους Κ. καὶ 

μαρτύριον] αρτυρι 
ὑμεῖς---ἐτράφητε] ἡμεῖς 

ἐγινόμεθα καὶ ἐτράφημεν Δ. Υ. δά 8.11. ἄνθρωπον] ἀνῶν ΟΟ. ργ. προσε- 
κυνεῖτε Ο. ρζ., θύᾶβο ροβίθδ ε. προσκυνεῖται ἐγ ἐστὲ γονέων Ἐ. 14. οὔ- 
πω] οὐ Ο. ρτ., Δα αἸἴο πω τη. 866. τούτους Α. ἐγγόνοις Α.Β.Ὁ. ἡμῶν 
Ἀ.Β.Ο. 15. δὴ περὶ] δὴ παρὰ Ζ. 
θαρσαλεωτέρους Β. τότε γὰρ 
ἄπειρον 1). 

ὑποστῆναι αὐτοῖς] Η. 6ν. “- 59» 12: 

Τοῖς ἀπονενοημένοις οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη. 
ΞΤΊΕΡΗ. Θὰ ΤΠαο. 2, 61, 4, Δ4 Ὁ 1η 
ΤΠ65. 

᾿Αρτέμιδι)] ᾿Αγροτέρᾳ νϑοδίῶ. 
Υ. αταιηη. Ηϊβῖ. ἀθοσ. Ρ. 31. ΖΕΌΝ. 

πεντακοσίας) ῬΟΗΪΐ ΡΙΟΓΆγΟΠ 8 Μογ. 
Ρ- ΒΒ (ὐ: Εὐξαμένους γάρ φασι τοὺς 
᾿Αθηναίους τῇ ̓ Αγροτέρᾳ θύσειν χιμά- 
ρους ὅσους ἂν τῶν Βαρβάρων καταβά- 
λωσιν, εἶτα μετὰ τὴν μάχην ἀναρίθμου 
πλήθους τῶν νεκρῶν ἀναφανέντος, πα- 
ραιτεῖσθαι ψηφίσματι τὴν θεὸν, ὅπως 
καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποθύωσι πεντα- 
κοσίας τῶν χιμάρων. [)6 Θαάριηῃ [)18- 
πᾶ οβϑύ Ἰθιάθιῃ : Οὐδὲ τὴν πρὸς ΓΑγρας 

Ροϑβίύ δήπου ογάβυτῃ καὶ ἴῃ Οὐ. τ6. 
τὸ δὲ πλῆθος Α.Β.Ὁ. ἄμετρον] 

πομπὴν, ἣν πέμπουσιν ἔτι νῦν τῇ ἔκτη 
χαριστήρια τῆς νίκης ἑορτάζοντες. (οηξ. 
5060]. Αγϊβίορῃ. ἔαθϊ, 657, 4] δη. 
Ὑ. Η.2,.,.28:. Ἀραία8 ἨΙΒΙ..2, τον Ὁ. 
46, 19, αὺὉ Ηυΐοῆ. εἰΐαῖ!, 5ΟΗΝ. 

ἀποθύουσιν)] Οοηξ. ἀἸοοπάα δα 4, 8, 
25. 8ὉΗΝ. 

12. προσκυνεῖτε] ϊης ΑΥζαθδητιβ δ 
ΓΒ ΘΙἸβύοο]θτη ἀρ. Ρ] αἵδε. ΓΠΓΠθυηϊβῦ. 
ς. 27: Ὑμαᾶς μὲν οὖν ἐλευθερίαν μάλιστα 
θαυμάζειν καὶ ἰσότητα λόγος" ἡμῖν δὲ 
πολλῶν νόμων καὶ καλῶν ὄντων, κάλλι- 
στος οὗτός ἐστι τὸ τιμᾶν βασιλέα καὶ 
προσκυνεῖν εἰκόνα θεοῦ τὰ πάντα σώ- 
ζοντος. ΖΕΌΝ, 
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ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρῴῳ φρονήματι 
ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἐ ἔχετε αὐτῶν 
ὅτι θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες μὴ δέχεσθαι ὑμᾶς, τί 

17 ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι ; μηδὲ μέντοι τοῦτο 
μεῖον δόξητε ἔ ἔχειν, εἰ οἱ Κύρειοι πρόσθεν σὺν ἡμῖν. ταττό- 
μενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" ἔφευγον γοῦν πρὸς ἐκείνους κατα- 
λιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δὲ θέλοντας ,Φυγῆς ἄρχειν πολὺ 
κρεῖττον σὺν τοῖς; πολεμίοις ταττομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ 

τ:δ τάξει ὁρᾶν. εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὃ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν [τ1] 
ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅ ὅτι 
οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι ὑπὸ 
μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε 
λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ τι 

ιορἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ 
ἡμεῖς ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν" οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ 
ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ 
καταπεσεῖν: ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρό- 
τερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν 
βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς 

“οἡμᾶς" φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. εἰ δὲ [12] 
δὴ τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ὑμῖν Τισσαφέρ- 
νῆς ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθε- 

πατρῴῳ ΔΑ. Β.Ο. (εἰ. πατρίῳ. ἤδη καὶπ. Ὁ. ὅτι οὐ θ. Ο. ἀε]είο ἴεπα!- 
ἴ6Υ οὐὐ ἔτι ὑμῖν Α.Β.Ὁ. Οει. ὑμῖν: ἔτι. τούτους οἴη. ἃ. Ροβί ηυοα προσή- 
κειν (510) ἀο]οΐ (Ὁ. 1. μηδὲ] μὴ Η.ἴ,. οἱ οτα. Ε. κύρειοι “΄. κυρεῖοι 
Ὁ, εἰ οἱ κύριοι ἴῃ γα5. ἀπ Ότ15 ΠΠ ΓΘΥ15 ΔΙῚ ρΡ]ΙΟΥῚ . (ὐδί. κύριοι. σὺν ἡμῖν Α. 
Β.Ο. Οεῖ. σὺν ὑμῖν. ὑμῶν Ὁ. ἡττωμένων Ἀ.Ὁ. ρῃ.. σογγοοῦαβ βϑάθχη πη.; 
αὖ νΙἀείαν, Ὠ.Ἐ'.---Π,. σγοῦν Α.Β.Ο..Ε.1.Κ.Ζ. (ει. οὖ. ἡμᾶς Α.Β.0.}. 
(εἰ. ὑμᾶς. θέλοντας ἃ.Β.(. Οὐ. ἐθέλοντας. ἡμετέρᾳ. Α.Β.Ὁ. Οει. ὑμε- 
τέρᾳ. 18, αὖ ροϑβῦ τις οἵη. ἃ.Β.Ὁ. ἡμῖν Α.Β. Ο. (ει. ὑμῖν. μὲν δα α!ξ 
Ὁ. τὰ. 866. ἐνθυμηθεῖτε Α. ἐνθυμήθητι "1. εἰσὶν ἄνθρωποι ἈΞΒῸ Θδ. 
ἄνθρωποί εἰσιν. ἐν μάχῃ ΟΟ. ἴῃ τηᾶτρ΄ εδἀ. τ]. 1Τ10. γε Ροβί τῶν ὁπ. Ἀ. .Β.0. 
ἐπὶ γῆς Α.Β.Ο. Οεῖ. ἐπὶ τῆς γῆς. εἴτις Ε. προσῇ ).Ἐ.---ἴ͵, ΤιΖ. προσήει Ἐϊ. 
πολὺ δὲ Β.Ο. πολὺ δὴ Α. πολὺ δέ τι 1... (οί. πΡᾺΣ δ᾽ ἔτι. βουλώμεθα Α.Β. 
(.Ε. Οειῖ. ἐθέλωμεν. ΡΥΙβοίδητιβ 8, 26, 275: Ξ. ̓ Αναβάσεως τρίτῳ, ἕν μόνον 
προέχοντες ἱππεῖς ἡμᾶς. ἑνὶ δὲ μόνῳ Α.Ἔῦ., υὶ ες δὲ [ΘΠ ΌΪΤΘΥ αε]οεῖ, εἴ τευξώμ. 
εἴ Ῥ᾿. προσέχ. οἵ εἰ Ἣν Δηΐθ ἡμᾶς. οἱ ἱππεῖς ἡμᾶς Α.Β.0. Ῥυϊβοίδηιιβ. 
(οἴ. ἡμᾶς οἱ ἱππεῖς. μᾶς Κ. ἐστὶν ἀσφαλέστερον Ε.--- 1.1.2. 20. δὲ 
δὴ] δὲ Ὁ. ὑμῖν Α. Β. Ό. Ὁ 1. ΚΙ ΤΙ Οεδί. ἡμῖν. ἄν 5.υν. Β. λαβόντας 
1).α. ΒαΡΕΓΒΟΓΙΡίΟ ες Ε, «ἁμαρτάνουσιν Ἀ. αὐτῶν Ἐ. σώματα Α.Β.0. 
ἘΠΕΙκ.2Ζ. Οεῖ. τὰ σώματα. ἁμαρτάνουσι] ανου (Ὁ. ἴῃ τάβατα, ΠΕ] ΡΥ. ἡ ΡΙῸ α. 
αἱ Πθνατῖαβ δὰ ξαζαγιιπι ἈΡΟΓΓΆΠΒ5 ΘΥΤΌΓΘΠΊ ἰδ επι οοΥτοχίββο υἹ ΘΑ ν. 

19. προέχουσιν] Ογτορ. 2.1, τό: Οὐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν προέξομεν. ΟΗΝ, 
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σθε, σκέψασθε πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα 
ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς 
ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι κελεύωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι ἣν τι 
περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώ- 

21 ματα ἁμαρτάνουσι. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι 
κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον μικρὰ μέτρα 
πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμ- 
βάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκα- 

22 στος βούληται. εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείτ- 
τονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγάλως 
ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι διαβάντες, σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο 
καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι. πάντες γὰρ 
ποταμοὶ, ἢν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, προιοῦσι 
πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχον- 

23 τές. εἰ δὲ μηθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμὼν τε μηδεὶς [14] 
ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν. γε ἀθυμητέον. ἐπιστάμεθα 
γὰρ Μυσοὺς, οὗς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους εἶναι, οἱ 
βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε καὶ 

[12] 

21. ἔτι οτη. ἴ,. 
22. γινώσκετε Ὦ. 
οὕτω κρεῖττον. ἐξηγεῖσθαι ἴζ. 
διαβαίνοντες (Ὁ. ΡΥ., 4] ντες 1ἢ ΤΆΒΙΙΓΆ. 

ἢ αὐτοὺς λαμβάνειν Α.Β.Ο.Ε, Ορῖ. αὐτοὺς λαμβάνειν ἢ. 
ὅτι κρείττονα Α.Β.Ὁ. [γ᾿ σ΄ , -“ 

ὅτι οὕτω κρείττονα ᾿ὰ. (ὑεῖ. ὅτι 
καὶ---ἐξαπατηθῆναι ἴῃ τηᾶτρ'. τη. ἀπῇ. (Ὁ. 

πάντες γὰρ ποταμοὶ Α. μὲν οἵ οἱ 
ΒΡΓΆ ὙΘΓΒΙΙΠῚ σ. Πη. 566. νῈ] ἰουϊα. μὲν Βαρτα 50γ. 1). (ὐεί. πάντες μὲν γὰρ οἱ 
ποταμοί. ἢν] εἰ ΒΟ, εἰς Α. 
Ο.Ὁ.Ε. οτα. Ζ. 
διοιήσουσιν Ζ. 

καὶ ἀἀαιιηΐ Α.Β.Ο.}.. 
23. διοίσουσιν Δ.Β.Ὁ.).ΕὉ.{ 1 σοττ., 4] ρῃ. διήσουσιν, 
ἡμῖν αἀἀπηί Α.Β.Ὁ. 

προσιουσι 

δ 5 

Οἱ εν μὲν δηΐε γὰρ ἀε]οί ΟΟ. 
βασιλέως ἄκοντος τῇ βασιλέως χώρᾳ Α., ἀπα6 ἀε]οπαδ σΟμ͵θο1 1116 βασιλέως 
ἄκοντος, 486 οἴϊδτη ἴῃ (Ὁ. ]αΐα 1ῃ τηδγρ'. τη. ΗΓ.» υὖὐ ΒΘ] ΌΘΙΒ τῇ 1ηΐθΙ νΘΥ̓Β115. ΠῚ. 
{ον 18 ν 6] βθοοπηᾶδ. 

22. διαβάντες] Θυϊὰ Οτεοὶ ᾿πίου- 
ΟἸ81 Ἰηΐο ΤΊργυιη οὐ Εαρῃγαΐθῃ τηθ- 
{πιογομὺ αἸχὶῦ 2, 4, 4 οὗ 6; οὐυὐ ὈΔΡΌΑΥῚ 
Οὐὐϑθοοβ 10] τποσαηῦθβ ὈἸΤ ΘυΘηΐ, 2, 4.22. 
ψευθα εἰ τοῦτο--- πεποιήκασιν οἱ βάρ- 
βαροι 5ιστϊβοδηΐ βύι]ῖθ [θοῖββθ θαγθα- 
ΤῸΒ ἴῃ 60 4πο0α (0118 Βα οροχγιηΐ ατο- 
(058 Μεβοροίδιπϊδιη ΤΟΙ] 616 εὐ π- 
ΡῬὨγαΐθῃ οἴη ΤΊρΥΙα6 ἰχδηβῖσο. 5ΟΗ. 

ἢν καὶ πρόσω] Ἐδάρτῃ βοηΐθηία Ἡ. 
τα. 2.1. ΖΕΌΝ. 

23. Μυσοὺς] δαοιη τοίου Οὐοτη- 
τηθηΐ. 2, 5. 26: Τί δὲ, ἐκεῖνο ἀκήκοας 
ὅτι Μυσοὶ καὶ Πισίδαι ἐν τῇ βασιλέως 
χώρᾳ κατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία 
καὶ κούφως ὡπλισμένοι δύνανται πολλὰ 
μὲν τὴν βασιλέως χώραν κακοποιεῖν, αὐ- 
τοὶ δὲ ζῆν ἐλεύθεροι ; Ἐϊ. οἱ βασιλέως 

οἱ ἐν βασιλέως χώρᾳ ἄκοντος ἰὼ. 

χώρᾳ ἄκοντος, ἴῃ 410 γ 6188 νϑϑύϊρία 1ἢ- 
6556 Ριιῖο. (ἀδιηϊπδίαπη δηϊπη βασι- 
λέως ἴῃ νυ]ραῖα νὰ Ὠ1]]Δ 1) Ὠαθοί. 
Ἰοϊύαι βου! θοπάστῃ ρμαΐο οἱ ἐν τῇ βα- 
σιλέως χώρᾳ ἄκοντος πολλάς τε εὖ οθΐ. 
ψυϊραύαπτῃ ἀοίοηαιϊ ΗΟ] πβοηιι8 ἴἴα, 
αὖ ΔΙΌΘΙ ΠΣ) ΠΟΠΊΘη ἰΟΟῸ ΡΥΟΠΟΙΏΙΗΪΒ 
Ροβιίαιηῃ αἰοδῦ; 564 Ἰοοὶ Χϑπορποηί!8, 
αΟΒ ΘΟΙΏΡΑΑΥ, ΠΟ Βηΐ ΒΙΠη1165 
ἢυ]ς ποβίγο. ΒΟΉΝ. ΒΟ πι8 ἀ6]6η- 
ἴΥ βασιλέως ἄκοντος, α1ὃθ ΟῚ Βιιηΐ 
ἴῃ Ιοθο (οτηπηθηΐ, βαηΐ ΒαρΡτᾶ 2,1,10: 
1ηΐἴγἃ 2. 3, 4 

ἘΣ ΈΠΗΣΗΙ “6. ριόνοσθθ, Μυσῶν 
ἔσχατος, Μυσῶν λεία, 5πονν ἴῃ ψνΠδΐ 
Ἰσηῦ [πμ6 Μυβιδηβ νοῦ 8 νἱουγθα Ὦγ [Π6 
Οτοοκβ.᾽" ΤὭϊ7ν 411, Η!βῦ. νοὶ]. 4; ". 
308: 
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᾽ , ἈΝ Ψ , ᾽ “- » ΄, Ἁ 

εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ 
7 «ς 4 Ξ Ἁ Ν. » Ν ΕΙ “ » 

Πισίδας ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν 
΄ Ἀ Ν, ,ὔ Χ ᾿ ,ὔ 

τοῖς πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν 
24 καρποῦνται" καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔ ἔγωγε χρῆναι μήπω φα- [15] 

νεροὺς εἰναι οἴκαδε ὡρμηέμνους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι ὦ ως 

αὐτοῦ που οἰκήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασι- 
λεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμή- 

Ὡ Ων » ΄ ΜΡ , ΄, 59 Ἁ 3 ΄ 

ρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς 
Ε] Χ ἢ » ’ὔ γ᾿ ς ὧν ΕῪ 

καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν 
“ 7, ᾿-Ὃ ,8. Ὁ 7 “- ὧν ἡ δςὋἝὃἕ ἤν 7ὔ 

οἰδ᾽ ὅτι τρισάσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν πα- 
᾽ Ἀ Ν ΄ Ά, ὦ σ΄“ " 

“ςρασκευαζομένους. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ ἂν ἅπαξ μάθω- ἷ 16] 
σι » 3 7 ’,ὔ , Ἁ 

μεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ 
καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις 
«ς ΄σ Ἅ κ4 ΄ ’ὔ, 5 , “ , 

ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε 
« ΄ - 3 Ν τ “ ᾿. 

οὅ ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἰναι πρῶτον εἰς τὴν 
«ε ’ὔ ἵν Ν ᾿ » ’ὔ ἴω » ΄“ Ν 

Ἑλλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους πειρᾶσθαι αφικνεῖσθαι καὶ ρ 
» ΄ Ὁ (6( “ ε ’ 7] » Ἁ 3 -ι 

ἐπιδεῖξαι τοῖς “Ἑλλησιν ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς 
Ἁ ΄σ » 7 7, » 7 7 

τοὺς νῦν οἴκοι ἀκλήρους πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους 
« “-“ » Ἀ Ἁ ν} ΒΥ ᾽,ὕ σι 

πλουσίους ὁρᾶν. ἀλλὰ γαρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα 
Ν “ ω 7 » “- Χ ΄σ 

27 τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί. τοῦτο δὴ δεῖ [17] 
- ὉΟ “ ᾿ 

λέγειν πῶς ἂν πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα, καὶ «εἰ 
σι Ἀ 7 

μάχεσθαι δέοι, ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. πρῶτον μέν τοἰ- 
νυν, ἔφη, δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα 

εὐδαίμονας καὶ μεγάλας ἃ.Β.(. Οὐ εΐ. μεγάλας καὶ εὐδαίμονας. δὲ] δὲ καὶ 
Β. οἵη. ἢ, πισσίδας Α.Β.«Ο. λυκάρνας Α.Ο. π. Βεο. ΕΙΚ. ἴδομεν Ὦ. 

ν 

τούτων Α.Β.0,Ε.. Οεέ, τούτου. καρπ.}] οἰκεῖν Ἐὶ. 24. ἔφην] ἔφη Ὁ. εἴ χαὶ 
Ροβί ἔγωγε ΡΟηΪΐ 1). Ξ᾽ΠΉ}]Π06Γ ἔφη οὰπὶ ἀπο ΒΌΡΕΙ η. χρῆσθαι Α.Ο. ρτ. 
μήπως Τ΄. κατασκευάσασθαι [οτίαββα (Ὁ. ρυ., 4] ζε ἴῃ σϑ8. 1. τη. ἰετί. που δα- 
αἰ Ο. τη. βες, τοὺς ἀδόλως ἊΣ ὁδοποιήσοιε Α. ὁδοποιήσει Ι.. καὶ ὁδοποιήσειε 
(. ἴῃ τηδῦρ. τη. ΡΥ. αὐτοῖς Μοτιι. αὐτὰς Κ. (εἴ. αὐτούς. πρησάμενος Ἀ. 
τρισσάμενος ἴ,. κατασκευαζομένους Α.Β.(.Ε. 25. ἂν Δα α!ϊ (᾿. τη. ΡΧ.. νϑὶ 
566., αὖ ΤΟΧ δέ. βιωτεύειν Α.(.1.Κ.1.. μεγάλαις] μεγίσταις Α.Β.Ὁ. 
οἴκαδε] (Ὁ. ἴῃ γάβαγα, ΡΓ. ἔογίαξβθ ἐνθάδε. 26. πένονται] πέμπονται Β. 

ς ως 
οἴκοι κλήρους ἘΚ. οἴκοι κληρους ἃ. οἴκοι σκληρῶς ἐκεῖ Α.Β.0.Ε..1. οοΥτ. Θεὶ 
ουΐαββθ ἀκλήρους ἐκεῖ νο]ιιογπηΐ. πλουσίως (Ὁ. ΡΥ. ταῦτα τἀγαθὰ Ἀ.Β.Ὁ. 
(εὐ. ταῦτ ̓ἀγαθά. τῶν κρατούντων οἴη. Α.Κ. 427. δὴ οπι. Α.Κ, 5. ν. τῇ. Βες, (, 
πῶς] ὅπως (΄. ρτ. πρῶτον Α.Β.Ο. Οεῖ. πρῶτα. 

ὝΑςνῳ" 

Πισίδας----᾿λΛυκάονας} Κ΄ 1,1, 11; 1, 26. πλουσίους) ΧοΠοΡΠοηΐεΠη ο0]ο- 
2; τὰ πἴδιη ἃ αὐτοὶ ἀραἀπορηάαμη στ 81- 

λωτοφάγοι] Κ΄, Οἀ. 1, 82 5664. 1115 ἴῃ Αϑβίδμῃ ἀἴσθρα γεοΐθ δηϊμπηδγογ- - 
ΕΝ. τι ΗΔΙΡΚατπιβ. ΞΟΗΝ. 
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μὴ τὰ ζύγη ἡ ἡμῶν στρατηγῇ,, ἀλλὰ πορευώμεθα ὃ ὅπῃ ἂν τῇ 

στρατιᾷ συμφέρῃ᾽ ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. 

αὗται γαρ' αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι 
δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. 

“ϑέτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν [18] 
πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς 
πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ 
σκευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι πάντα 
ἀλλότρια: ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευο- 

29 φόρους ἡμετέρους. νομίζειν. λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ [19] 
μέγιστον νομίζω εἶναι. ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὃ ὅτι 
οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν 

τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὁ ὄντων “μὲν 
τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς 
περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρ- 

80 χίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζουνή ἡμᾶς ἀπολέσθαι. δεῖ οὖν πολὺ [20] 

μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν 
πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πει- 

31: θομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν. ἢν δέ τις 
ἀπειθῇ, ἣν ψηφίσησθε τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ 
ἄρχοντι κολάζειν, οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι 

ἔσονται" τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς 
32 Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. ἀλλὰ [21] 

στρατηγῇ ] στρατη ἴῃ ΓΆΒ. 4 αοἰγροιίου ᾿ογ. Ὁ. πορευόμεθα ΒΗ.1.Κ.1,. πο- 
ρευσώμεθα Α ὅπῃ Α.Β.0.Ε.Η.1.Κ.1,..2. ὅπου Ῥγ. Ὀ., ἀπαθ [δούαμη 
σΘΙΘΥΟΓΆΓΩ ὅποι. ὄχλῳ Α. οὔτ᾽ ] οὐδ᾽ Π.Ε.1.Κ.1,.}. τὸ τὰ] τὸ τη. 866. 
δα. Ὁ. 48. καὶ ἜεΗμ Α.Β.Ο. περισσὰ Δ.Β.Ο. ρτᾶπι. ΒΕΚΚΕοΙ Απεαά. Ρ. 
414,31, δα ν. ἀπαλλάξας, πρὸ Β6Χ νϑυθα δῇθυθηίΐίββ. 
Ἑ, 9. ἀρξάντων Ἐ.Η..1.Κ.1,. 1, Ζ. 

λαβόντες 'Ἂ, Β.(Ο. Οδί. λαβόντας. 
20. πρόσθεν Α.Β.Ο.Ε, Οὐεῖ. προτέρων. 

{1 μὲν οτα. Τ΄. 
γενέσθαι δααϊι Ἐ᾿. 
ους 4} ἂν αἀάυπί Α.Β.0.Ε.. 
καὶ Ροϑβί ἢ οἴη. ἃ.Β.0.Β.Η.1,.1.Ζ. 

ἵν᾿ Ὁ. σκευοφοροῦσι 
ἐν Ροϑβί περι- 

ἀναρχίους καὶ ἀταξί- 

21. ἢν] ὧν Α. εἰ Εἰ. οι. 1).Ε'---Τ, 
Ψψηφήσασθαι Α. ψηφίσασθαι Ἡ.ἴ,. Ὁ. ἘΉΣΤ μὼρ ΟἸΠῚ αι ΒΌΡΘΙ ε Ι. ψηφίσα- 
σθε Ὁ. τὰ. 566.. ααὶ ΡΥ. ψηφίσασθαι, Ἰ. 
ἡμέρᾳ. οὐδ᾽ ἐμὴ 

28. τῶν ἄλλων σκευῶν) ΡΟΪ]ΥΦΘΠΙΙΒῚ, 
49,1: Ξενοφῶν ἐπανῆγε τοὺς μυρίους" 
τῶν δὲ περὶ Τισσαφέρνην ἱππέων ἐνο- 
χλούντων. τὰ σκευοφόρα, γνώμην ἀγο- 
ρεύσας τὰς μὲν ἁμάξας καὶ τὰ περισσὰ 
τῆς σκευῆς (καταλείπειν ΒαΡΡ]οΐ (ὐδβϑαι- 
ὈοπαΒ), ὅ ὅπως μὴ συμβαίνῃ τοῖς Ἕλλη- 
σιν περὶ ταῦτα μαχομένοις τελευτᾶν καὶ 
κωλύεσθαι προσωτέρω βαδίζειν. 50Η. 

ἡμῶν Α. τῇ ἡμέρᾳ Α.Β.Ο. (ει. 

21. ἢν δέ τις ἀπειθῆ, ἢν ψηφίσησθε] 
Βδάθηη τπϑ ΥΟΥ τ ΟΟἸ]]οσδίϊο ὅ,1, 
30: Ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, εἰ 
ὀργιοῦνται. 

σὺν τῷ ἄρχοντι) 5, ὃ, 21 τ] 0118 
Ὠυ]ὰ5 Ἰερὶβ ΠΘΡΊ]Θοϊα πη ὀχρτοθταῦ: οὔ- 
τε τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ 
τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε. ΤΑΘΟΌΘ ΒΞ. 
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γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὦρα' ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα 
παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρω- 
σάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ τι ἄλλο 
βέλτιον ἢ ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν" πάν- 

τες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 
Ἂς “ Π ἕ" ΄ Ε 

33 Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν τινος ἄλλου [22] 
ΩΝ Ν [ ᾿-" 7 -- ΨΆ Ά 

δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει ΞΞενοφῶν, καὶ αὐτίκα ἐξέσται 
ΒΝ Ἃ Ἀ ἴω ΒΥ σ΄ ε 7 ’, 

ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι 
ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. 

24 ἀνέτειναν ἅπαντες. ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν, Ὦ [23] 
37 7 

ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδεῖν δοκεῖ μοι. δῆλον ὅ ὅτι πο- 
ρεύεσθαι. ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια" ἀκούω δὲ 
κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλεῖον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας" 

35οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμι εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύ- 
Ἂν Ἁ ΄ 7 , δ 7 

νες τοὺς μὲν παριόντας διώκουσί τε καὶ δάκνουσιν, ἣν δυ- 
Χ ᾿ 7 7 » Ν δ 

νωνται, τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν 
327 3 » Α 4 δε 

οἀἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. ἰσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμίν [24] 
πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ 

σκευοφόρα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. εἰ 
3 ΄ι 7 Ἅ, ΄ ΄ 7] Ν 

οὖν νῦν ἀποδειχθείη τίνα χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ 
Ν ͵ “-“ “- ΄“- ε ’ὔ 

τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων 
53 Ἷ ΟῚ ΄- “Ὁ , ς ΄ 

εἰναι, τίνας δ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὅποτε οἱ πολέμιοι 
2 ͵ ἘΠ ν᾿ γυσ 7, » Ά ͵ Ἃ »Χ 

ἐλθοιεν βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεθα ἂν εὐθὺς 

42. περαίνει Β.1,. ἤδη οτη. Β. ὅτῳ οὖν ταῦτα Α.Β.Ὁ, Ε, Ἀ. Ζ. Οεί. ὅ τι 
μὲν οὖν τούτων. ἐπικυρωσάτω Α.Β. Ο. σοι. ἐπικυρώσατε. ἵν᾿ Ὁ. περαί- 
νηται Α.Β.Ο. (εἴ. περαίνητε. εἰ δέ τι ἄλλο Β.Ὁ.Ε. εἰ δέ τι ἄλλον Ἀ. εἰ 
δέ τίς τι οἶδε τῶν ἄλλων Ἡ.,. εἰ δέ τίς τι οἷδε τῇ ἄλλῃ Ὁ.Ε1Κ, τι 
οἴη. Ζ. ἢ] ἢ Β.Ο. ἸηἰοΥραηρσϑηΐθβ ροβίύ 566. νου. ταύτῃ) ταῦτα Β.Ο. 
κοινῶς Ζ. 33. μετὰ ταῦτα Ἀ.Β.0.Ε. Οεῖ. μετὰ δὲ ταῦτα. ἀλλ᾽ οἵη. Β. 
λέγει] λέ ἴῃ γ88., υἵἱ νἹαείαγ, Ο. εἶπε Ε.. ἐξέσται Α.Β.0.Ζ. Οεί. ἔξεστι. 
ἅπαντες] πάντες Α.Β.0. 424. προσδεῖν ΝΥ γυϊϑηθδοῆα8. [ΓΔΌΥῚ προσδοκᾶν, 
ΠΪΒ1] σιοα δοκᾶν πη. 866. 85, ν. (Ὁ., προςδοκεῖ ΒΟΥ 6 Π8 ΡΙῸ προσδοκᾶν δοκεῖ, εἴ 
ΤΩΟΧ δηλονότι τη. 866. ξυῤεύυτοθω Ε.--, 25. θαυμάζοιμεν Ἀ.Β.0.Ε.. 
αὐτοὶ ἃ.Β..Β. Οεδι. οὗτοι. 36. ἀσφαλεστέρῳ] ἀσφαλέστερον Β. πλαί- 
σιον}] αἱ ΒΌΡΕΓ ἡ ἃ. εἴη Α.Β.0.Ε. Οεῖ. ἧ. νῦν οτα. ἘΕ.---Ἴ,, ἀποδειχθεῖεν 
Ε.-- 1,7Τ.Ζ. ἀποδειχθοῖεν ,.. τίνα] τίνας Α.Β.(.Ε.Η.1.Κ.1.,Ζ. εἶναι οπι. Εἰ. 
τίνας δ᾽ Α.Β.0.Ε. (εί. καὶ τίνας. 

32. κοινῆς) ἽΠας. 2, 43: ᾿Ἄλγεινο- Ροϑβέ μετὰ τοῦ ἱπίεγροβίψαπη ἴπ ΠΡ Υ]8. 
τέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ 45. εἰττεῖ! εἰ βῖὶς τερϑῦϊξ (ἔς. 2, 1:5. 
μετὰ τοῦ μαλακισθῆναι κάκωσις, ἢ ὁ με- ΗΠΤΟΗ 
τὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνό- 26. τῶν ὅπλων] 1. 6. τῶν ὁπλιτῶν. 
μενος καὶ ἀναίσθητος θάνατος, οΟμηρΑΓδΐ ραθ ον ϑ,, 4. 
Ἠπύίοῃ. 5ΟΗΝ. ἀπ]. ΤΠας. μετὰ εἴη} )6 ορίδεϊινο ρΡοβί ἵνα ν. ἃπηοΐ, 
τοῦ ἀο]ονογαῦ στη 8115, 410 βούναΐο δα 2, 4, 5. 
γϑοΐτι5. 8}}1 ἀο]ονοσιιηῦ ἐν τῷ δηΐθ νὲὶ] 
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“ ,ὔ Ε Ἧ 5 Βὴ 7 “ ΕΝ 

37 τοῖς ᾿εναμμεμϑείο, δὲ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως [25] 

ἐχέτω’ εἰ δὲ μὴ, Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Λακε- 
δαιμόνιός ἐστι: τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τῶν πρεσ- 
βυτάτων στρατηγὼ ἐπιμελοίσθην" ὀπισθοφυλακοῖμεν δ 

48 ἡμεῖς οἱ νεώτεροι ἐγώ τε καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ 
δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεθα 
σ“ δ ὅλα ΄ ἜΝ, ΠΥ ᾽ ,ὔ ») Ε΄ Ἂν ΄ὔ 
ὅ τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλ- 

Ἵ 7, » ν᾿ ) 53 Ν » ,ὕ 5 σ“ ἕξ ἧς 

τιον, λεξάτω. ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν, “Οτῳ δοκεῖ 
“οΟ 7 Ν ΄σ' 37. “ ΄ι 

89ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. Νῦν τοίνυν, 
ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν 
τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" 
οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, 

7 ΄ “- Ἁ ᾿ » ἂν ' 

πειράσθω νικᾶν᾽ τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ κατακαίνειν, 
“ Ἁ Α . ΄ » , Ἂς ΑἿν Ἁ 

τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί καὶ εἴ τις δὲ χρη- 
7 “ σ΄ νν “- Ἁ ’ 

μάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω" τῶν γαρ νικώντων 
Ἀν ἡ 6 “ ᾿ Ν “- ς ΄ὕ νὴ 

ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβά- 
νειν. 

ΚΕΦ. Γ. 
7 » 5 "»Ἅ ᾿ 5 ͵ 4 

Τουτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέκαον 
Ἀ « δὰ Ν Ἂ ἂ “- Ἁ ω σ Ἁ 

τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνὰς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν 

37. ἄλλο Μαγοίιβ. ΓΑΡτὶ ἄλλος. μὴ) δα! Ὁ. πὶ. ῬΓ. ΜΕ] 866. ἡγοῖτο] 
ἡγεῖτο Α. Ο. Ζ. ἡγείσθω Β.Θ. ΑἸά. ἑκατέρου Ὁ). ἔ πρεσβυτέρων Β. 
στρατηγοὶ Ἀ.})., 4ὰϊ] οἱ 1η ὦ τητίαί, Ο..Η.1.1Κ.1᾿. στρατηγῶν 1)., υἱὐ ϑ΄οῃεο- 
ἔογιβ δὰ Οτορουίαπι Ὁ Α7: 
1.Κ. ἐπιμελήσθην 1. 
νεώτεροι Δ.Β.Ο.ΕΤ' (ὐεῦ. νεώτατοι. 
τῷ ΒΟ. .Η.1.Κ.1,. 
τιον Α.Β.Ο, Οεῖ. βέλτιον ὁρᾷ. 

τε ὑμῶν] ὃ ὅστις γε ἡμῶν Ὁ. 
ὅστις τε] ὃ ὅς τε Β. ὅστις δὲ Ὁ. 
ἡττομένων. 
ἐπ αϊΐου ἀ616η5 (ὐ., οὕ ποχ ἡττομένων. 

47. ἄλλο τις] Μη πὶ ἢϊς οχ 5. 98 
σΟΥΓΘούατη δύ 1η ΡΠ ΠῚ τ185 ΟὙΤΟΡ. 4; 
4.8: Εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον. 10. 
6. 2, 30: Εἰ δέ τίς τι καὶ ἄλλο δέον 
ἐνορᾷ. ΦΙΓΆΙΠΠΙΟΙ ρῬαοσαίπιμῃ ᾿π ΠΙΡΥῚΒ 
ΤΌΣΩΝ 117. ἄς 

ἡγοῖτο --- ἐπιμελοίσθην --- ὀπισθοφυ- 
λακοῖμεν] Ορίαϊϊνοβ ὃ ΟΟΥΒΟΐΟΥ (ΘΓ 
ΘΧΡΌΪΒΟΒ γἱπα]οαηΐ Χρϑη. 6 16 664.1, 
17: Εἰ δέ τινες ,αὐξανόμενοι μετα- 
βάλλουσιν, ὅμως οὕτω θαρροῦντες δο- 
κιμάζοιμεν" αὐ 10. ὃ: ᾿Από γε μὴν τοῦ 
στέρνου ὁ μὲν αὐχὴν μὴ ὥσπεο κάπρου 

ἐΣηΝ τ τ τεῖς ἐπιμελείσθων Α. 
ὀπισθοφυλακοῖμεν Α.Β.Ο. ΕΖ. (δύ. ὀπισθοφυλακῶμεν. 

88. δοκῇ] δοκεῖ Α.Β.Ο. Οει. δοκοίη. 
ἀνατεινάτω : Γῆ. 5606, 9 ΗΓ. ἐντεινάτω. 

νυν δα πηΐ Α.Β. Ο. οὐ σαὶ [ογΐαββ νῦν τη. Εἰ. 
ἐπιθυμῇ Ἀ. ἐπεθυμεῖ Κι. 

ΣΕ ΣΤΥΣ 

τε 5. ν. (Ὁ. τὴ. 866. τὸ] τῶν Α. 
ειὡ )εα ’ 

ὁρᾷ βελ- 
20. τοί- 

ὅστις 
ἄλλως] σ ἃ τη. 566. Ὁ. 

δεῖ μβ ΣΝ (. τη. 866. 

κατακαίνειν"} κατα 8. τῇ. 866. (Ὁ., 4] τηοχ ΤΥ. 
τις δὲ Α.Β. Ο. (οί. τίς γε. ἐπιθυμῇ Δ. τῶν] τῶν μὲν, πος 

. ΓΔΡΥῚ κατέκαιον. 

προπετὴς πεφύκοι, ἀλλ᾽.---ἥκοι, λαγαρὸς 
δὲ εἴη, ἡ δὲ κεφαλὴ---μικρὰν σιαγόνα 
ἔχοι. Ῥ]αΐο Ιμερ΄. 9. Ρ. 879 Ο.: Διευ- 
λαβείσθω καὶ ἀπέχοιτο --- ἀπείργοιτο. 
ΖἜβοῃ. Αρ. 945: Ὑπαί τις ἀρβύλας 
λύοι τάχος" (ὑδο. 880 : Δοίη τις πέλε: 
κυν ὡς τάχος. 

Λακεδαιμόνιος] [,ΔΟΘΠΦΟΙΟΠ ἔπτη 
ΟὈΠηΘΟδηΐ ρῥυϊποιραίτπη (ἀγϑθοῖθο. Ὗ', 6, 
τ: [26.8.»6ὲ ὁ. ὅ...1.2.5:, ΟΝ, 

νεώτεροι] 1). 6 ΧοΠΟΡΠΟΙΙΙ5 οθίθιο- 
ταπητι6 ἀποῖιπὶ δοίαία οοηξ. ΤΉ 71ν8]], 
ΔΑ ΩΣ 1»: 4.01}. (508. 
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δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ 
ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἡριστοποιοῦντο. ἀριστοποι- 
ουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθριδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς 
τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον 

2 λέγει ὧδε. ᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες “ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς [2] 

ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε. καὶ νῦν ὑμῖν. εὔνους" καὶ ἐνθάδε 
5. ἜΚ Σ 

δ᾽ , εἰμὶ σὺν πολλῷ φοβῳ διάγων. εἰ εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σω- 
τήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν “πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς 

; ᾽ 
εὶς αμην ,πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με τί ἐν νῷ 
χετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινὴ συν 

83 ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. βουλευομένοις τοῖς στρατη- 
γοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε: καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος" 
Ἡμῖν δοκεῖ, ἢν μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύ- 
εσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα' ἢν δέ τις 
ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώ- - 

4 μεθα κράτιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθριδάτης διδάσκειν [] 
ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. ἔνθα δὴ ἐγι- 
γνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρ- 

δ νους τις οἰκείων παρηκολούθει πίστεως. ἕνεκα. καὶ ἐκ τού- 
του ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσα- 
σθαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἐστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν" 
διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε 
λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, καὶ ᾧχετο ἀπιὼν 
νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 

[23] Ὁ 

ἐρίπτουν 1,. ποιοῦντες ἘΝῚ: 1, πη Ὁ. ἱππεῦσι τριάκοντα ἃ. 2, ὦ 
οι. Ὠ.1.Κ1. ὡς ὑ. ἐπ. οτη. Ζ. ἐνθάδε δ᾽ Α.Β.(. Ἕεἐ. ἐνθάδε. βου- 
λομένους Α. νῷ] νόῳ Ὁ. ΡΥ. ἔχων Α.Β.Ο.Ε. ει. ἄγων. ἔφη ρΡοϑβὲ 
οὖν οτχ. .Β.0.Ε.. εἴ πρὸς ροβὲ ὡς. βϑϑβουλευόμενον σὺν ὑμῖν κοινῇ ΖΦ. 53. βου- 
λομένοις Β. δοκῆ Α. ἢν] εἰ Α.Β.Ο. δυναίμεθα Ἀ.Ε. ἀποκω- 
λύση Β. ργ.. ἐπικωλύῃ Ὁ. ργτ. 4. ὅτι ἄπορον Ἐ.. ἄκοντος ἀκούοντος Ο. 
ΡΓ.» αὐ νἹἀεῖαγ. ὕὑπόπεμπτος (Ο. ργ»., ἀε]εῖο ἀεἰη48 πεμ εἴ τηπΐαῖο δοσθπία, Εἰ. 
εἴ, αἱ νΙαείαγ, Ε.Ζ. ὑπόπτως Α. (εἰ. ὕποπτος. εἴη] ηει Ο. ρΡσύ. οἰκέων Α. 
παρηκολουθήσει Ὁ. ῬγΥ. 
οὐχ Ρ]. ἐπειδὴ---ἦσαν 10. 

ὅ: λδονράμ Ν. 2. 328. ΖΕΜΟΙΝ. 
4. ὑπόπεμπτος  εΥΌα πὶ ὑποπέμπειν 

οβὲ 5; 3.25. ΒΟῊΝ. 
5: ἀκήρυκτον) ΒΕ] πη, ᾿π 40 ῥγεθ- 

ΘΟΠΙθτ5. Ὁ]ΈΓῸ ΟΠ ΡΟΘῈΘ ΘΟΠΏΤΗ ΘΔΥΘ ΠΟῚ 
Ἰοοῖ, Ηδβυοῆϊο ἀνεπικηρύκευτον. [{ὰ 
Ηδετοᾶοι. αὐ 81. ΗΠΌΤΘΟΘΕΕ σεῦ. 
4.91. 

Νίκαρχον ᾿Αρκάδα)] Ηξ τηὰπξί Πᾶνε 

5. βελτίω Ὠ.1.Κ.1,.Ζ. ἔστ᾽ ὥστε Ἐι.---ἴ, Ὁ]. οὗ 

Ῥθθη ἃ αἰβδγθηΐς ρΈύβοη ἔγοιη {π6 Ατ- 
οδαϊδη οὗ (Π6 58Π|6 Πϑ1η6, 8ἃηα ρῥτο- 
ῬΔΌΙΥ οὗ [Π6 βᾶηθ Ὑ8ΠΚ, ὑγῆο νγᾶβ 
ννουπαρα {η6 ἀδὺ Ὀεΐοτα (2, 5, 32). 
ΗΙ5Β νοιπηᾶβ, δοοοσάϊηρ ἴο Χεοπο- 
ῬΒΟΠ 8 ἀδβουρίομ, τητϑὲ αν ὈΘΘΠ 
τηοτία]. ΤΗΙΆΠΆΥΑΙ1,. Ηϊβίου. νοὶ. 
4; Ρ' 355: 
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Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάταν [5] 
κ ᾽ ΄ ΄, ΝΑ Ὁ 7 ατ ᾶ Ψ 

ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον 
» Ἅ 5 » Ν εἶ ΄“- 

ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν ἐπι- 
7 ΄, ε , ε ,ὔ 57 ε ΄ φαίνεται πάλιν ὁ Μιθριδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους 

κι Ν ΄, ΄ 
καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας ὡς τετρακοσίους μάλα ἐλα- 

Ἧ Ν 5 7] , ες ᾿ 

, φρους και εὐζώνους. καὶ προσηει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς [6] 

6. μετὰ ταῦτα Α.Β.(. (Οε(. μετὰ δὲ ταῦτα. 
ζάτην. 
ΗΕ .-.--Ἰ,. 
τοὺς Β.. Ἰηΐ6 Γ᾽ νΘΥΒΊΒ. 

Ἄτε Ὧν » Χ δ᾽ » ΧΝ Θ᾽ΟΥ 5 ΄ ς Ἁ 3 

τοὺς Βϊλληνας, ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐ- 
κπ ᾿ ἢ ν ε - Ν σκ ε ἥδ, “ἃ , Ἀ 

τῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοὶ, οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ 
δ ἢ . Ν 5 7 ἴω [ 7 57 

ἐτίτρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον 
Χ “ 3 ἢ ’ὔ " Ν “ 

μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν᾽ οἵ τε γὰρ ἹΚρῆτες βραχύ- 
΄-“ “ , Ω͂ - 

τερα τῶν [Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν 
σ }» “ , 

ὅπλων κατεκέκλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντι- 

ζαπάταν] ἐζότην (Οὐ. ργ. (Ἰεΐ. 
ἐν τῷ μέσῳ Β. δὲ ΟΠ]. 

7. προσῇει] εἰ ἴῃ γ85. 2 [{π|.6Ὁ.Ψ 
περσῶν] πεζῶν α. βραχύτατα 

τὰ] ροϑύ πος Οὐ. ογαβιῦ δ᾽, αὖὐ ν]ἀοίαΓ, 
σφενδονίτας ΟΟ. ὡς] εἰς Β.Ο. 

ἐγένοντο Β.Ο. 
Ο. ρυ. 
ΑΡτοβομῖαβ Ὠ1Πὰς. ΤΉ πο. Ρ. 292. 

6. Ζαπάταν] Ε]ανττ 6586 θα ἄθιη, 
ἀ6 αὑο 2, 5» 1, Γβαθαηΐθ δα Ἰΐθυ ἀτθ- 
ΘΟΥΆΙῚ ὩΒΥΤΔΙΊΟΠΘ, α188 οοαθ ἀποιιπη 
Ἰηἰουταρία εὐ, νἱάθγαῦ Βοοματγίτιβ 
(σορτ. 85.4.19. [)6 Ἰοςοὸ φὰο ατεὶ ἤπ- 
νίατη ὑγδηβιθσπηΐ [ἀγαγα. 1)᾽δοουοΥΊο5 
η ἐΐθ γινη5 Γ᾽ Νιουο, Ρ. όο: ““ΤὴΘ 
ἔογα, Ὀγ ννϊο ἢ {6 το ῖκ8 ογοββϑα [Π6 
ατεαῦ Ζαῦ (Ζεαθαῖΐθ58) τηᾶυ, 1 {Π]ηΚ, θ6 
ΔΟσαΡαΐθ]ν αἀδίθγμηϊπθα. [0 15 811} [Π6 
ῬΓΠΟΙΡΆΙ ἰογα ἴῃ [15 ρατύ οὗ {Π6 ΤΊν ΟῚ, 
δΔηα τηιϊιβί, ἔγοτῃ {Π6 παΐαγα οἵ {π6 θ6ὰ 
οὗ [6 βίσρατη, αν Ὅδθθῃ 50 [τΌτ (ἢ 6 
Θαυ]θδῦ ρουϊοᾶβ. [ 15 δουΐ ἰννεπίυ- 
ἤν τη1165 ἔγοση [6 οοπῆπθησα οὗ [Π6 
ΖαὉ δπαὰ ΤΊρυιβ. (Μζυ. Αἰπβυνουίῃ Ρ. 
110 ΨΟΙ]α ἔγαοθ (ἢ6 αὙθαῖςβ ἋΡ ἴο {Π6 
ΤΩΟΘ ΘΓ ΤΕΥΤΥ, γ᾽ ΠΘΥΘ {Π6γ6 σου] ἃ ΠΟΥ ΘΥ 
Πᾶν Ὀδθθη ἃ ἴογα, δπα ψῇϊο ἢ ψου]ὰ 
Ὦδνθ ὈΘΘ 80ΠῚ6 Τ1165 ουΐ οἵ {Π6ῚὉ 
τουΐθ). Α τηϑιοῇ οἵ ὑνεπίγ-ῆνθ βίδ- 
αἴα, ΟΥ̓ ὨΘΑΙΙ͂Υ ΠΓΘΘ π11165, ἴῃ {Π6 41- 
Τϑούϊοῃ οὗἉ [,8γ158ὰ, νου πᾶνα Ὀσοιρῃΐ 
{ποῖὴ ἴοὼ {ῃ6 (Ἕἀ8211, οὐὁἠΥ Βυχηδαμβ ; 
Δα {Π185 βίγσθαπηῃ ψᾶβν.ν 1 ἢν [{Π{16 
ἀοαθί, {Π6 ατγ νΆ]]6Ὺ ἔογπηθα ὈΥ {Π6 
Τουτθηῦ ψνθτα Μιιηγαδίθβ, νϑηΐαγ- 
ἴηρ ἴο δἰΐδοκ {π6 τοίγθαίηρ ΔΙΤΩΥ, 
νγᾺΒ. 5Β]ΡΏΔΙΥ ἀείθαίθα. (ΑΠπ8Ρ0. 1]. 23, 
οἢ. 4.) ΙΒ. δοίϊοῃ ἴοο]ς ρΡ]δοθ οἱρῃιΐ 
βίδαϊα Ὀθυοπα {Π6 νἈ]]8ὺ ; [Π6 Ῥευβίδῃ 
σΟΙηΤΔ ΠΟΘ Πανϊηρ Πορ]θοίθα ἴο ἰῃ- 

κατεκέκληντο Ἀ.. κατεκέκλινον 1᾽. (ὑεῖ. κατεκέκλιντο, απο οογτοχὶΐ 
τε] δὲ Α.Β.0. βραχύτερον Ἐ.---Ἰ,.1.Ζ. 

ἰεγοθρῦ {πὸ ατσεακβ θη δπάθανοι- 
Ἰπρ' ἴο ΟΙΌΒΒ {Π6 αἰ που] τᾶνιπθ, ἴῃ 
ὙΠΟ ΤΠΘΥ νου] τηοϑὲ ΡΓΟΌΔΌΙΥ Πᾶνα 
Ὀθθὴ βηΐβηρ]θα, Α βῃογΐ τηϑιοῇ οὗ 
[Πτθ6 ρδύδαβδηρβ, ΟἹ᾽Γ ΠουγΒ (ΧΘποΡρμοπ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ΒΔΥ8 {πα΄ {Π6Ρ της μα {Π6 
τοδί οἵ [Π6 ἀδυ. ΑΥ̓οΥ {Π6 δοίίοῃ, [Π6Ὺ 
σΟυ]α ΒΟΆΓΟΟΙν αν δανδησθα ΙηΟΤ6 
{Π8η [ὮγΘ6 ΡδΓΆΒΑΠΡΒ, ΟΥ̓ ὨΪΠ6 1η1168.) 
Ὀτουρί {ποῖ ἴο 1 αγ1588, {Π6 το ΓῺ 
Νιηγουῦα. Τ6 ατθαῖκβ σου] πού μᾶγθ 
ΟΥΟΒΒΘα {Π6 ΖΔ ἀῦονβ {Π6 βροῦ 1 ἢᾶνβθ 
1Ἰη6ϊοαίθα, 85 ὑῃ6 Ὀρδα οὗ [Π6 ΥἹνΝΟΥ 15 
ἄδθρ, δηα οοπῆπρα νυν] Πρ ΤΟΟΚΥ 
Ὀδηκβ. ΠΟΥ τηϊρηῦ πᾶν (016 80 ὁ6- 
ἰοιυ ἴλ6 Ἰυαποίίοῃ οὗ [Π6 (8211, ἀπά ἃ 
ΤΆΨΊΠΘ ὙΡΟΓῚ ΟΥ̓ ὙὙ]ΠΙΘΙ ΓΆ]ΏΒ ΙΩΔΥ ΟΟΥ- 
ΤΟΒΡΟΠα ψυἱτ {Π6 να ]θὺ τηθηίοποά 
Ὀγ Χοποόρἤοη, Ραῦ 1 {Π]ηἰς {η6 ΟὐδΖὶγ 
[ᾺΥ τόσα ΠΠἸΚ ον ἴο πάνθ Ὀθθη {Π6 (οΥ- 
τϑηΐ Ὀ64 ν]θυνθα νυ] 50 πη ΔΙΆΓτὴ ὈΥ͂ 
[π6 τγθοὶς σοιηπηδπαον, δηα [Π6 ρΡ48- 
Βᾶ96 οὗἩ νγν οι ΜΙΓΗτΙἀδίθβ τηϊρηΐ Πᾶνα 
αἰβραίθα νι βοῖπθ ῥτοϑρθοΐ οὗ β86- 
ο6885,᾽ Οὐοηΐ. Ρ. 226, εἴ ᾳυὶ Ιρ86 αυο- 
4ὰ8 40 Αἰπβυνουίμο ἀἸββθηῖς Κοςἢ. Ρ. 
63. δΏΠ6]]. Πιδίγ. Ρ. 141. 

7. τῶν Περσῶν] [)68 φιϊθα8 ν. 3, 4; 
τ. 

εἴσω τῶν ὅπλων] Ηἰς εἴ 23, 4, 26, υἱ 
3,2, 36,1. 4. τῶν ὁπλιτῶν. Ν'΄. 86 2, 2,4. 

κατεκέκλειντο] ὈΙΡΗΓΠοΟΠρυτη 1ἢ ἢ 
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8 ὧον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου (Ξενο- [7 
φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι: καὶ ἐδίωκον τῶν τε ὁπλιτῶν 
καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦν- 
τες" διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. 

οοὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς “Ἑλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς 
Ἀ ΄“ 7] 5 , ͵͵ 

πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν 
5» 7, ΑΜΑΝ, Χ Ν᾿, » φ 5 ἐδ." “ 327 

ολίγῳ χωρίῳ πολὺ γὰρ οὐχ οἷον τε ἣν ἄπο τοῦ ἄλλου 
«ς «ς “ Ν 

τοστρατεύματος διώκειν. οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς καὶ φεύ- 
, Ν “- 

γοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν 
ε Χ 7 .-σ ΄- ΄, 

ἵππων, ὁπόσον δὲ προδιώξειαν οἱ Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν [8] 
» ΄“- ξ 2. “ “ « ᾽7ὔ “ 

11 ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἐδει. ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης δι- 
ἦλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης 
» , 5 ε 4 ᾿, Χ ΄ » ,ὔ ἣν Ν 

ἀφίκοντο εἰς τὰς κῶμας. ἐνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἦν. καὶ 
΄ 7 ἴω “-“ 

Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν ἵξενο- 
΄'. ΄ι Ν ΄- [4 ν ͵7ὔ 

φῶντα ἡτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός “ 
3 ὧν Ν Χ , 5ῸΝΧ “ 5. 7 

τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνατο 
᾽’, ᾽ ᾿Ὶ σι 327 σ ΄σ΄ » ΄. 

12 βλάπτειν. ἀκούσας δὲ ΞΞενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς ἡτιῶντο [9] 
Ἢ 3. Ἃ ἥν. τὰν 3 ΡΝ 7 3 φη τ ἢ »" 

καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. ἀλλ᾽ ἐγὼ, ἐφη, 
ὔ Χ 7] « ΄“΄ ΄ 7 

ἠναγκάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κα- 
΄“ Ἀ ν᾽, ἴω Χ ᾽ὔ Ἁ 

124 Κῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. ἐπειδὴ 
᾿ » ΑΝ ω 3, «ς “- 4 ΄ ἥ, εἶ 

δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" κακῶς μὲν γαρ 
ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦ- 

τᾳμὲν δὲ πάνυ χαλεπῶς. τοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν 

σφενδονιτῶν Α.Ο. 8, Ῥοϑῦ ξεν. Ἰἰςτογάτη ογαβὶΐ Ὁ. τε οἵη. Α.Β.6. 
τῶν δΔηΐα πελταστῶν οτη. ἃ. 9. τοὺς πεζοὺς οτῃ. Α. ἐκ πολλοῦ δα αϊ Ὁ. 
ΠΏ. 866., Ῥοβύ φεύγοντας ροπππί Η.1, ἐδύνατο Κα. ἀντιλαμβάνειν ΖΦ. το. οἱ 

καὶ δας (Οὐ. πη. 566. τοὔπισθεν] τοὔμπροσθεν Ὁ). 
τοσοῦτον 

γὰρ βάρβαροι Ἐ. 
ἀπὸ] ἐκ 

Ὁ. ρζῃ. νβὶ 866. τῇ. 
ἐκ Ζ. 
οφῶν Α.Β.Ο. (εῖ. ὁ ξενοφῶν. 
ἐπεὶ δὴ Α. Οὐεἴ. ἐπεί. 
Α.Β.Ὁ.Ε. (ει. οὐδέν. 

ποιεῖν. ἐδυνόμεθα Ἐ.1.1,. 

ὁ διώξειαν Α.Β.Ἐ). εἴ ο ΘΔ΄θ πὴ ΠΊ. ΒΌΡΕΙ ε ροϑβίίο (Ὁ. 
Α.Β.Ο.Ἐ1.Κ. τὸ τοῦτο [,. (ὐεί. τοσοῦτο. 

ἦν ααᾶ!ϊ Ὁ. τη. 
ἐκινδύνευε] ν, ταὶ νΙἀθίαγ, ἴῃ πα ογαβὶΐ Ὁ. 

ἘΠ δαάπηΐ Δ.Β.0.Ε.. ΒΕ, 
ὑμᾶς Α.Β.0..Ε. 

123. ἐπεὶ 1).Ἐ..---ἰ. 
πάνυ] νυ ἴῃ τάβιγα (Ὁ... τ παγχαλέπως Πα 1556 

11. ὥς γε Ἐ᾿.1.. ὅλης Δα αἷξ 
ἐδίωκον Ο. ρτ. Κι. ἀπὸ] 

ἠδύνατο Α. 12. ἕε- 
ἐπειδὴ Β.Ο.Ε. 

5 ἐν τῷ μένειν. κακῶς δὲ π. . οὐ. 
ποιεῖν οὐδὲν ἃ.Β.(. (ὑεῖ. οὐδὲν 

566. 

νἹἀεαίαγ, φιοα οαπὶ ΔἸουῸ σΟηιβατη 7, 5» 1. 

τηῦΐαί Α. δὔδιῃ ᾿πηΐγα 6, ύ, 12: 7, 2, 
15. ΟΥ]αβπιοα! ΤῸ τιϑι18 ρὙΔΙΏΠΊ. 
Οὐδ ΟἹ Αποροᾶ. νο]. 1, Ρ. 224, 24: 
Θἴϊα τ ΧΘΠΟΡΒΠΟΙΪΙ {Ἰ τ ξΟΥΠΔ ΠῚ ΡΟΣ 
η. ϑδεα 11 ποη Ρ] 88 {Ἰθτιθη ἀπιπὴ 118 
ἴῃ ἐξήοι 6, 6, 2 εἰ 8115 ΒΙΓΉΠΠΠΡΤΙ5. 

ΙΟο. καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον] 
ΡΙαίαγοη. Οταββ. Ὁ. 14: Ὑπέφευγον 

γὰρ ἅμα βάλλοντες οἱ Πάρθοι. ΨἸΓΡΊ]. 
Οὐβουῦρ. 3, 31: “ΕἸαἀδπίεηαιιθ ἔαρα 
ῬαγίμτιΠ) ΒουνΊβηιθ βδρΊ{15.᾽ Ηογαΐ. 
(ὐἝΥΠη. 1, 10, 11: “Ἔῦξβὶβ ΔΙ ΠΊΟΒΊΙΠΙ 
βαπῖ5 Ῥασίῃυτη. ΗἩΌΤΟΗ. Υ͂. ἱππᾶ- 
ΒΊΠΘΙΗ 6Χ ΥΠΠη15 ΝΝΙΏΤΟῸὰα δ αΐδτηῃ ρα 
[μγαγά. Νίπευοι νο]. 2. Ὁ. 392. 

14. τοῖς θεοῖς χάρις] Οντορ. 7: 8: 
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πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλθον, ᾧστε βλάψαι μὲν 
τς μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. νῦν γὰρ οἱ μὲν πο- [το] 

λέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ ἸΚρῆτες 
3 ν᾿ 7 5᾽ « » Ἂ ΄ » “ 

ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖ- 
Ν Ἂ ’’ Ν , -,’ 

σθαι: ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολυ μὲν οὐχ οἷον τε 
χωρίον. ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ, οὐδ᾽ 
εἰ ταχὺς, εἴη; πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ 

ἰιό τόξου ῥύματος. ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλομεν τούτους εἴργειν 
Ἂ 7 ,ὔ ς σι , 

ὥστε μὴ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφενδο- 
“- λ “- ς 5 Ἷ: 3 5 “ 

νητῶν τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ [τι] 
7 ς ΄΄ Ὁ Ἁ ͵7] 

στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλοὺς φασιν ἐπί- 
“. ΓᾺ ᾿᾿ ’ὔ 3 ἴω Ν ὔ 

στασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βελος αὐτῶν καὶ διπλάσιον 
- “ ΄- ω Ἂ Ἁ ιν 

1 φέρεσθαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ 
7 “- 7 “- ἌΝ νι 5 “- 

χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦν- 
. Ν Ὁ “ Ἕ ω , 5 7 ὍΝ 

ται, οἱ δὲ “Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. 
Ἂ 53 κ , , ἢ 

ιϑῆν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, 
ὶ τού ἐν δῶ "τῶν ἀργύ ρ δὲ ἀλλ λέ- καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας π 

5.2 5᾽ 3 ἴω - Ν “ σι 

κειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν 
ἊΝ Υ ὍΘ “λ χλλ ᾿ 5 “λ Ἑ 7 

ἐντεταγμένῳ ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, 

15. μὲν 5: Ὁ. τι. 866. οἱ αῃίδ ἐκ 5. ν. (Ὁ. τη. 566. ἐκ τοῦ στρ. Μ. 
: ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ Α.5.Ο.15. Οεῦ. ὀλίγον δέ" ἔνθα οὐδ᾽. ἂν οτχ. 1). 

ἈΔΟΨΑ καταλαμβάνοι Ἐ.. ἴῃ 410 ΡΥ. ΟΠΉΙΒΒτγὴ Δα τη. ΓΘΟΘΗ ἸΒΒΙΓηδ, σ. 
καταλαμβάνει Δ. (ὑεῖ. καταλάβοι. ἐρύματος Α.Β.6.Ε. τ6. ἡμεῖς οὖν] 
ἡμεῖς μὲν οὖν ΑἸΔά. εἰ οἵα. ΖΦ. μέλλοιμεν Α.Β.6. εἴργειν] ν Ο.οχ ργ.σ 
σφενδονιτῶν (Ὁ. τε μοβύ σφ. οἵη. ἃ.Β.Ο.1Κ. δὲ Ὁ. τὴν οτὴ. Β. δεῖ 
τὴν ταχίστην Ἀ. ἃπΐθ πολλοὺς (ὐ. ἀε]οΐ μέν. σφενδονῶν} σφενδονέων Ο. 
ἘΣ: 17. ἐκεῖναι---σφενδονᾶν οτ. 5.5 4] ἸΠΟΧ ἐπεί. ἐκεῖναί τε γὰρ ΑἸα. 
ΤΑΡΥ] χειροπλήθεσι. οὐ δ. ΒΕ Ὅδει οἱ δὲ γε. μολιβδίσιν Δ. Β. Ο. 
18. οὖν δα αι (Οὐ. τη. 566. πέπτανται Ὁ: ΡΥ. οἵ, αὖ νἹἀθίαγ, σφενδόναισ. τούτῳ 
μὲν δῶμεν αὐτῶν ΔΑ. Ο. τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῷ ἘΣ ὍΣ, τούτως τῷ μὲν δῶμεν αὐτῶν 
ΡΙΘΘίον Ε,,, (αὶ τούτῳ μὲν ἀργύριον δῶμεν. ἐθέλοντας Α. τελοῦμεν Β. ἐν 
τῷ τεταγμένῳ Α.Ἐ. τ 

72: Τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη χάρις ὅτι 
ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν κ-.τ.λ. 8, » 3: 
Πολλὴ δ᾽ ὑμῖν (4115) “χάρις ὅτι κἀμὼ 
ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν. 
(ἔσοοη. 8, τό : Πολλὴ χάρις τοῖς θεοῖς. 

15. ἐν ἐνέγῳ] Οὐοηΐ. 5.9 
ἐκ. τόξου ῥύματος] Δἰβοΐ. Ῥειϑ. 147. 

τόξου ῥῦμα ᾿ιαθοΐ, οἴ ΔΠΟΠΥ ΙΒ 1160 
ἴῃ γ. 50ΗΝ. ἤας εἱ Ῥτοχὶπαὰ 86- 
ΒΡΙΟΙΌ Αὐτῖϑῃ. ΑΠΔ}0. 2, 7, 13. 

17. μολυβδίσιν] 1)ὲ ρΊοο να] ρ11ὰ 
ΡΙυταθθα ἔππαθ ἌΡρθηβα ΡΟ]. 27; 
ΠΟ: Ἐκπίπτον. ἐκ τῆς ἀγκύλης, καθα- 

παρε μολυβδὶς ἐκ τῆς σφενδόνης. ΑἸ1ἃ 

ἐθέλοντι. οτῃ. Ἴ΄. εὑρίσκομεν Δ.Η..--- ἡ ξ11. 

νΟΟΔ ἢ} ΘΧχϑιηρὶα αἰἴὰ}} δὰ Τἢ68. 
ΘύΘΡ ἢ... πούδνιαιθ ΠΥ ΟΡ τη 8η[1- 
ΘΌΙΟΥΙ ΒΒ ὁ ῬΙῸ υ ἸΠΘΥΘΠΩῚ ΤΩΟΓΙΘΠΊ. 
Ῥοὺ υ ΙΠΒΟΙΡΌΟΠ 65 Αὐἰοξθ ἀρ. ΒοΘΟΚΉ. 
ὑὕγκιμιάθη, ἐἰδον ἀα5 αἰέ. ϑοοιυοδθη, ῬὉ. 
ΑΤΌ, 121: 446, 46; 2 αθὸςε 

18. τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν] Οοη- 
Ἰαηροηάα τούτῳ αὐτῶν. 

ἐντεταγμένῳ Τηΐτὰ 3. 4:5 18. δια- 

ταχθέντες ἀϊοπηΐα ΡυρΤΔ558 Γαπαι- 
ἴο 68 βαρ! ταγῖαθ, ϑβα ἐντάττειν ΡΤῸ- 
ῬΥΙαΠ} ἴῃ δ. τ νοσδθα]υπη οϑῦ. ὅ1- 
αἋἀ5 οὖ ρ]οββϑ. ἰδοίϊοοθ, ἔνταξίς ἐστιν, 
ἐπειδάν τις προαιρῆται τοὺς ψιλοὺς εἰς 
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τοΐσως τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρῶ δὲ ἵπ- [15] 
5, » τὰς: ΄ ἣ ΄ὔ δ᾽ κα Ν 

ποὺς ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τινας παρ ἐμοὶ, 
τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ 
ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτους 
πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵπ- 
πους εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς 

“οφεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς νυκ- 
τὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ 
ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ 
σπολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ ἵππαρχος 
δὲ ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Πολυστράτου ᾿Αθηναῖος. ᾿ 

ΚΕΦ. Δ. ! 
Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο 

πρφαίτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ αὐτοὺς ἔδει δια- 
βῆναι, ἐφ᾽ ἡ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν 

, οἱ πολέμιοι. διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται Μι- 

- 

φανοῦνταί τινες Ζ. 
οἵὰ. ἃ.Β.6. τοὺς ἵππους Ἦ. 

δῶμεν τοὺς ἵππους ΕΒ. τι οῃ. Α.}. 
σουσιν Β.}). Οὐεΐ. ἀνιάσωσιν. 

ἱκανεῖν Κ. ἱκανοὶ 1. σοΥΤοοία8. 
ὄντας «Ααἀπηΐ Α.Β.6. 

οἵ κλεάρχου Ρτ. Ὁ., 1. 6. τῶν κλεάρχου, αυοά Γαβαα] ΡΤῸ τῷ κλεάρχῳ. 

20. ἔδοξε καὶ ταῦτα ΑΔ. Β.Ο.Ι. 
στελλάδες Α. σπολάδες ΡΙΉ. (ὐεί. στολάδες. 

19. καὶ ἀηΐθ ἵππους 
τῶ. εγᾶβδ Πἰίοσα 

εκδι- 
ἀνιά- 

σφενδονίται Ἀ. Ο. 
ἵππαρχος δὲ Ἐ. Ἐπ ἴῃ Ο. Ροϑί 

τοὺς οπι. (.. ργ., 841 πη. 8686. 

ἐπεστάθη ΡΑΓΙΙΟΙ1]80 δὲ ΟΥΑΒΒΙῸ5 ἀεἸθίθτα σΟΙΩΡΘΠππ τη δὶς αὐ ἦἄὰο Ρυποῖία ἀθ: Ὰ 
Δᾶτις Δρραγθαηΐ. ὕπαρχος "1... (ὐεΐ. ἵππαρχος. 

πρωίτερον ἃ.Β.Ο.1.Κ. Οεῖ. πρωιαίτερον. δὲ Α. 
θωνται 1). Η .----Ἰ,.Τ. ἐπιθώνται Ζ. 

ἐπετάχθη Ζ. ὌΝ μείναν τέ 
ἔδει αὐτοὺς Β. ἐπί- 

πάλιν φαίνεται μιθριδάτης Α.Β.0Ὁ. εἴ ᾳὰὶ 
ὁ μ. Ἐ.. Οεῦ. ἐπιφαίνεται ὁ μιθριδάτης πάλιν. 

τὰ διαστήματα τῆς φάλαγγος ἐντάσσειν 
ἄνδρα παρ᾽ ἄνδρα. Ἐΐϊ ᾿Ἰϑάδτη ἔξεγ6 νϑῦ- 
Ὀ15 Αὐτίδη. Ταςῖ. ο. 26, 6, αὰὶ] 25» 11, 
Ρ. 63 ΒΙδηο. : Καὶ ὡσαύτως ἐφεξῆς, ἔστ᾽ 
ἂν ἅπας ὁ ἡέύτεερον λόχος κατὰ τὸν 
πρῶτον ἐπ᾽ εὐθείας ἐναλλὰξ ἐνταχθῆ ἐς 
βάθος" οὕτω γάρ τοι καὶ ὁ τέταρτος λό- 
χος τὸν τρίτον βαθυνεῖ συνταχθεὶς αὐτῷ, 
καὶ ἁπλῶς οἱ ἄρτιοι εἰς τοὺς περιττοὺς 
ἐνταχθήσονται. 

10. σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν)] Βο- 
ν68, ΔΒ1Π085 δ Τη11]08 ᾿πέρ σε. 5ΌΗΝ, 

20. ἐδοκιμάσθησαν) Τ,εοῦ! εἰ ἔαρ 
βαηΐ. {Π{Π 0 νεῦθο ΑΥΠΘΠΙΘηΒΙΌτι5 50- 
Ἰθτη 1, 4] Θααϊΐθβ φαΐ 18 ΓΘΟΘη5886- 
ὈῬαηΐ, ἐδοκίμαζον. (ΗΝ. 

στολάδες} ῬΟ]ΙῸΧ 1, 135: Ἔστι δέ 
τις καὶ σπολὰς ἀντὶ θώρακος. ἤ. ἤΟ: 
Σπολὰς δὲ θώραξ ἐκ δέρματος, κατὰ 
τοὺς ὦὥμους ἐφαπτόμενος, ὡς Ξενοφῶν 
ἔφη, καὶ σπολὰς ἀντὶ θώρακος. Ἰ)εηϊ- 

416 ΙΟ, 143 ᾿πΐοΓ στρατιώτου σκεύη 
ΠυμηοΥαίαν σπολάς. [πΐτα 4,1, τ οϑὲ 
νΆΓ. πολάδος ῬΥῸ στολάδος. Ηβγ- 
οὨϊα8 : Σπολὰς, χιτωνίσκος βαθὺς, σκύ- 
τινος, ὁ βύρσινος θώραξ. ἴπ Ατὶδίο- 
ΡΠ ΔηΪ8 Αν. 933 εβῖ σὺ μέντοι σπολάδα 
καὶ χιτῶν ἔχεις. Θυᾶτα Ηαυϊζοπίπβο- 
8 ἃρυ ἃ ΧεΠΟρΡ᾿. Θοπ]θοὶς σπολάς. 
Ιη ἄδηερ '"Γδοῖοι ὁ. 29 ᾿ππρτιηΐατγ θώ- 
ρακες λιναῖοι καὶ στολίδια. ὅ0ΓΕΝ. 
ΡΟ] ΟΘπῚ τηθιποσίάτη ἔθ] 1556, Χοπο- 
ΡΒοΟΠΕΙ δαΐθιῃ γοϑ θη πιτη 6856 σπο- 
λὰς, ΡΙΣΙΡ 5 αἸοΐατῃ δα ΤΠ68. ϑτεριι. 

Ἑ. πρφαίτερον [τὰ ΒΟΥ Ρ515856 νἹ ΔΕ ΥῚ 
Ὁ] πρὼ αϊσογθηΐ δηϊπηδανθγβαμη δᾶ 

168. ϑίορα., 1θΙάθυηαιια ἀϊούατη 468 
ἔουτηᾶ πρωίτερον Ἰἰ ὈΓΑΥἸΟΥΊιΠη ἱτηρουα 
δ ρ:ββϑίτηθ Π]αΐα ἀπ Ια] οσθα8, ΟὐΟηΐ. 
[λεῖχτοὶ δηποί. δὰ Ηἱρροογδίοθιῃ γνο]. 5, 
Ρ-. 7Τύ, 158, 188, 330, 348. 

χαράδραν Α΄. ἀῃποί. δα 5, 3, 6 
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ἧς ἃ» ς Ζ , , Ν 4 
θριδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ σφενδονή- 

5 7 7 Ν. ͵ Κι 

τας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους γὰρ ἤτησε Τισσαφέρ- 
7. ε ’ ἊἋ ΄ 

νὴν, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τούτους λάβη, παραδώ- 
΄σ΄ ἈΝ “ ΄' 

σειν αὐτῷ τοὺς Βλληνας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν τῇ 
΄ ΑΜ ὦ τς Ὑ,{ 57) Ν ΣᾺΝ Ἶ 

πρόσθεν προσβολῇ ὀλίγους ἐχων ἔπαθε μὲν οὐδὲν, πολλὰ 
ε Ν ἧς “ ε δ 

3 δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ οἱ “ἕλληνες διαβεβη- 
᾿ ΄- “-“ 4 ν Χ ᾽ὔ 

κότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε 
Ὁ: ’, 7 ἈΝ , 7 Ν ω 

καὶ ὁ Μιθριδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν 
“ ἃ 27 ’ “ ἴω ΄σο 

τε πελταστῶν οὺς ἐδει διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς 
“- 5, “- , 4 ς “ 

ἱππεῦσιν εἴρητο θαρροῦσι διώκειν, ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς 
ὁ Ἁ Ξ 7 “7 

δυνάμεως. ἐπεὶ δὲ ὁ Μιθριδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφεν- 
Υ ’ “σ΄ ἵ, ΄σ 7 “ 

δόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς λλησι τῇ 
Ν » 5, ε - 35 '᾿ οὖ ε - 

σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἐθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ ἱππεῖς 
Ὑὕ ς ἈΝ » 5. 9 » ψ, Ὁ ἈΠ ῳ με "4 

ἡλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαρά- 
5 ὃ α ΕῚ ν ἴω ὃ “ξ ΄- β β ,ὔ ΄- ζῶ 

ραν. ἐν ταὐτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν 
3 Ὁ" Ν Ν “- ε ’͵ 3 “ ὔ ἣν 

ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ 
Ἂν ἢ 5 τ 7 δ ᾿ 3 ΄ ὅ » 

ἐληῴθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτο- 
’ὔ εσ δι ε “ Ἧ - 

κέλευστοι οἱ ἕϊλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς 
,ὔ 2 Εἷς κα Ἁ ’ὔ Ο Ζ 

ὁ πολεμίοις εἴη ὁρᾶν. καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες [4] 
“ « ὦ “- ᾿ ΧΝ Ν 

ἀπῆλθον, οἱ δε Ἑβλλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν 
ἴω ς 7 ἊΝ “ 3 “ 

τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμὸν. ἐνταῦθα 
᾿ά 3 ΒΡ ἐΒ 7 2) » ἴω 3 Ἄ , 

πόλις ἣν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἦν Λάρισσα 

[2] 

[3] 

ἱππεῖς Α.Β.Ὁ, τοξότας---τετρακισχ. ΟΤΏ. τ ἴῃ τηδγρ'. τῇ. Ὀτῖπηα 81: (Ὁ, 
41 σφενδονίτας, αἱ Α. ἂν Α.Β.Ο. Οεδῖ. ἢ τούτους] ταῦτα ᾧ-. ῬΓΥ. 
πρόσθεν Δ.Β.6.1Ὁ, Οεί. ἔμπροσθεν. προβολῇ. ̓Ἅ ἊΝ ἐνόμιζε Α.Β.Ο.Κ, 
(οι. ἐνόμισε. ποιεῖσθαι Κα. 8. ἀπεῖχον Ἰῃ 5. 10. τάδαγα Ὁ. ὅσον] 
ὡσεὶ Α. παρήγγελτο Αἰ ΘΡΠΔημΒ. 
τε οἵη. Α. Ο. ᾿ ῬΙ᾽., ΔάΘΠΒ τη. 566. 
μαινε 1). ἐσήμενε, ἡ ΒΆΡΕΙ με, ΠῈ 
ἐλείφθησαν Α. εἰς Α.Β.0.Ζ. 
ρώτερον. 

8: παρήγγελτο] ῬΟΪγΘΠαΒ 1, 40,2 
Ξενοφῶν τῶν βαρβάρων κατὰ τὴν πο- 
ρείαν ἐπικειμένων, τάξας ἀμφίστομον 
τὴν φάλαγγα, ὅ ὅσα ἦν ἀναγκαῖα σκευο- 
φόρα λαβὼν ἐντὸς ἐπορεύετο, κατα- 
στήσας ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἱππεῖς, ἄκον- 

τιστὰς, πελταστὰς, οἵ τοὺς προσπίπτον- 
τας τῶν βαρβάρων ἀπεκρούοντο. ΟΗΝ, 

ἡ. Λάρισσα] Οδγαμη οδϑύ [ 1588 
νΟΘΔ θα] πὶ Ῥ]Δη6 6586 σθθουμῃ, δί- 
αὰ8 ἀτθθ8 ᾿υΐὰβ Πουηϊηἷἶβ ἴῃ (ἀγθοῖα 
ΡΙυγ68 ΘΧϑΕ {1586 : δ 81 δ 8110] ἔπο- 
τιιηΐ οχίγτα (Οὐξθοίδ τη, θ85 ῬΙῸ (ὐδθοὶβ 

4. ἀφικνοῦντο Ἴ". ΘΟΙ͂Τ. ἰῇ τηδῖρ'. 
εἴρητο] εἴρηκε ἃ.Β.0.. 

(ει. ὡς. 
εἴη] ἦν Β.Ο., φαὶ νοϊπογαηῦ 5). Ομ. Δ. 

ΓΑΡῚῚ παρηγγέλλετο, Α. παρηγγέλετο. 
ἐσή- 

τνύτε ὅσο. ΗΠ ΠΡ 
φοβερώτατον Α.Β.Ο. Οἐι. ἐδ ερῖς 

ἡ. λάρούσα (81ς) Ζ 

6556 ὨδὈϊα5. Αἱ ἴὴ Αββγγί σδϑθοξϑθ 
ὌΡΌΘ5. ονὸ ΧΟΡ ΠΟΉΛ85. Π1]]88 ἔποΓ: 
ΡῬΓΟΙΠΘ ἢθ6 111 [,γ1ῖ5θα. ΟΥἼΊΏΪΠΟ 
Ἰρτυι' αΥ 15 Πα] 8 γΘυτη Πουήθη ᾿ηὔογ- 
ΡοΪανιῦ Χοπόρθμοη, αὖ δα ατεθοδίη 6]6- 
σαηίϊδιη δοοοτητηοᾶεαγοῖ. Εὖ γϑυὶβὶ- 
ΤΏ116 βϑὺ στθθοῖβ τορϑηθθιι5 σα] 5 ττ- 
ὈΠ εβϑϑθηΐ τὰᾶθγα ΑΒΒυτΟ5. ΤΘΒΡΟΙ- 
61586 1,ογ686η, Δα αἸΐο ἔθ, σ'ΘὨνῚ ποίδ, 
δίαιθ 1ᾳ τη αΐυτη 6888 ἴῃ Λάρισσαν. 
ΒΟΟΘΗΛΑΒΊΤ.. ἀδορτ. 5. 4, 22. ὅς 
ΑἸΠβουῃ. Ρ. 157. ΚΟΟἢ. Ρ. ό4. Οοη- 
{χα Τἀγανα, Νιίπουοῖ, απα τΐ5 Βθηιαϊη5 

Ι, 
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ΑΕ Ὅς ν ᾿ ἐπ οτς ἜΣ 
ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι. τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς 
ἣν τὸ εὖρος πέντε καὶ εἰκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" τοῦ 
δὲ κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι" φκοδόμητο δὲ 
πλίνθοις κεραμίαις" κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι 

ὃ ποδῶν. ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ Μήδων [5] 

τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι, πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ 
ἐδύνατο ἑλεῖν: ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε 

ᾧκουν δ᾽ αὐτοὶ Ε'. 
ὑπὴν] ἐπὴν Β.Ο. Ε. ἢν Δ. 
(εἰ. ἐλάμβανον τὴν ἀρχήν. 
μεαῖς [ΟΡ εἰς. δὰ ῬὮγγη. Ρ. 147. 

[5856 ταϑητῖι ν, εἰ Ρ. νεφέλῃ. 

γΟ]. 1, Ρ. 4: “ΑΙΓΠοὰρ ΧοΠπορΠΟΙ 
Βα οσοπίοππαθα ἃ ΠᾶΠη6, ΒρΟΚθη ΒΥ ἃ 
ΒίσδηρΘ ΤᾺ66, ΙΓ ΟἿ6 [8ΠΊ1Π18 7 ἴο ἃ 
Οτσθαῖκ βδσ, πα δα οδ]16α {Π6 Ρ]δοθ 
[1μαυῖββα, γα] 0) 511} Ροϊηΐβ ἴο 1ῃ8 
οΥἹρη οὗ [Π| οἰΐγ, ἀπ, ὈῪ αἰ] ας] ηρ 
15 Του πα δί!ο0η ἴο ΝΙπαροά, γγΟΒ6 Π8ΠῚ6 
{η6 τὰ] η5 ΠΟΨ 6817, σομηροῦ τ ΜΠ 
ΟΠ6 οὗ 1Π6 ἢγβί βου]οπηθηΐβ οὗ {Π6 
Βαπηδη Τ8ς6." Εὖ ἴῃ δηποῖ. ““ΤῺ6 
ΤᾺ ]η5 οἱ Νητοια πα θεθη ἸΔἀθηῆρα 
ἢ Ηδβθῃ, οὗ νυ] ἢ [γ158ὰ νὰ θ6- 
Ἰονεα, ἢχδῦ Ὀγ Βοοματί, ἰο θ6 ἃ δουῦ- 
ΤΌΡΓΙΟΙ, Δ.ΙΒΙηρ' [ΤΌΤ {Π6 (ρΓθβιιηθα) 
186, Ὀγ {Π6 ᾿ηΠΠδ1Δηΐβ οὗ [Π6 σουηΐγυ, 
οὗ [Π6 σοΠΠ ΠΟ ΟΠ ΘΠΎ16 Δ. 1616 “ 8] 
Ῥεΐοτθ {Π6 ννοσά. [0 τῇϑυ Ὀ6 οὈβευυβᾶ, 
1ῃ 7Π6 ἤγχβί ρῖδοθ, [Πδΐ [Π8 ΡΒΠΟΙορίοαὶ 
του ηαβ ἃ ᾿ἰπδαθαπαΐθ; δηά, ἴη ἐῃ6 
ΒΘΟΟΠΩ, {πδ΄ 1 {Π15 τοῦθ Βεβοπ, ΏΟ 
τοοπὶ οι] θ6 Ἰοῖξ ἔοῃ [Π6 5116 οὗἉ 
ΝΊΠΘνΘΗ, ἃ 511} στοδίοσ οἰΐγ.᾽" Εἰ 81- 
ΓΩΠ]ΠΓΘΙ νΟ]. 2, Ρ. 240. [)Ἰδοουογῖθα Ὁ. 
ότι. Βαν]ηβομιιβ γεῸ 1ἢ ἐλ6 4 ἐἢε- 
ποίην ἈΡ11. 1854, Ν. 1281, Ρ. 405 
Λάρισσα οσοτΥαρίαμη ρμαίαθαΐί οχ πο- 
ΤΩΪΠ6 ὉΠῸ15 [,αζίδαΐ,, ἀα απὰ ν. [μαγατά. 
Πὶδοουογο5 Ὁ. 152 8.. 620 δηποῖ. 1. 
Λάρισσα 5ὶ 8οΥἸρβιῦ ΧΟΠΟΡΒΟΗ, 1 Λά- 
ρισα Ροΐϊα5 Βογθοπαπτῃ σοηῃδίδίξ, οσϑίθ- 
ΤᾺΙΠΠ ΘΟΠΊΡΑΓΔΙΙ ροΐθϑί ΟἸ1ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΘ 
ἤν! Τηλεβόας 4. 4: 3, δα Οτεθοὶ 58ὶ- 
τα πα Πθῖη ἀθῆθρχο. 

8. βασιλεὺς ὁ Περσῶν] Αρδοδ. 1.6: 
᾿Εξηγγέλθη βασιλεὺς ὁ Περσῶν ΕἸ λδβᾳ 
ζων---στράτευμα. (ἔοοη. 4. 5: Βασι- 
λέα τῶν Περσῶν, ΒοΙΊρ5ὶ τὸν, αὖ ἀρυᾶ 
Ῥαιβδηϊδτη βϑθρὶμ8, 46 400 ΑἸχὶ ρῥγϑθῖ. 
δ πα. Πτεῖταν δαΐθ ΠῚ ΟΥΤΊΙΒ, τι 5.12. 

ἐλάμβανον τὴν ἀρχὴν] ΜΝ εΥ θα Ὠος 
Μβαάοβ βροῃΐβ Ρβϑυβδυαχῃ ̓ προ ο 58Ὁ- 

αὐτῆς ἦν Α.Β.Ὁ. Οί. ἦν αὐτῆς. 
8. ὁ οτὰῃ. Α.Β.6. 

ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα Βτοάεδαβ κερα- 
κεραμίναις ἃ. Ὠϊηδοτῆμβ δα ἼΤΠΘ5. ΞΈΘΡΆ. 

ΓΑΡΥῚ ἥλιος δὲ νεφέλην προκαλύψας, Π151] αποα Β. 

φκοδόμηται ἘΪ. 
τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Α.Β.6Ο. 

νεφέλην ἀεϊοίο Θα6Π) ἴογ- 

Ἰεοἴοβ βιρηιῆἔσαί, συδηααδτη τ απ 
ΠΔΥΤΑΙΟ 5ΘαΙ ΠΟΤ 6 ΠῚ ΔΙ] π|8π|ὶ [.8Υ1556}- 
ΒΙΌΠ ΔΙΡΊΙΘΓΘ ν᾽ ἀθαΐασ. [σαν ΠΟ ἢ1- 
Ὠἢ εβδύ αἸββθηβΊ 15 ἸΠ’οΥ ΟὙτορθρα δα 
εὐ Απαθαβίη, σαοα ΤΠ] ΟἸτη νἰβατη 
ογαΐ δα ΗἩ. 6Ἃτσ. 2, 1, 2.. ββαείο νδη. 
56] ηρσίατη δα Ηδτοαοί. Ἅ, 127. Θυοα 
εἰ ΝΥ εἰβκιὰβ δὰ Οὐυτορ. 1,1, 4, Χο- 
ΠΟΡΠοΟηΐθιῃ ἢϊς ζαυ]δτη τϑΐθυσα δῷ 1ἢ- 
Π0115 Ὠδιγϑίδιη, 6]1.5 ΤΘὶ ΠΌΠ]Πππη 1Π61- 
οἴατη δϑὺ ἴῃ γευθ]8. (ὐταν!8 οβῦ αυοα 
Χορορθοπ. βίη ἴῃ 51Π21}1 ΠΑΤΡΒΙΟΠΘ 
5. 11 Ροβεϊ, ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν 
ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. ὅϑ'εα 1Ὀ1άθχα 5611- 
Ῥίου ἱποοϊασῦμ βαθπὶ δπηΐξεοβίαθατ. 
ΞΟΗΝ, Μεραπι λαμβάνειν 46 Οδ- 
Ρίθπαο 5. Εχραρηδπαᾶο, αὖ βοααθηῖα 
Ροβίαϊαηΐ, τθοῖθ 1ηΐ6]6χογαῦ ὅτερῃ. 1π 
68. νο]. 5, ρ. 68 Ὁ. Νεαᾷὰθ ορῃϑβ 6ϑβί 
αἸοὶ ΟΥὙτγορεθαϊατη ΠῸΠ 6888 δα Πἰβίο- 
τδτη οχϊσθηάδιη. [96 οοίοσβ αγούαβ 
Η!βί. νο]. 9, Ρ. 122: “Τῆ6 Ἰοεροπᾶ 
γγΠΙ ἢ Χ. Πραγὰ οα [Π6 βροΐ, τΤεβρβθοῦ- 
Ἰηρ' [8 Ὑγὰγ 1 ὑγΙΟῊ [Π 688 ΟἸΓ165 το τα 
σδρίυγοα δηα στυϊηθα, 15 οὗ ἃ {{Ὀ]Ὺ 
Οτιθηΐβὶ ομαγδοίοσ."ἢ 

ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα) 8] 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ Πδθο ἰΔηαᾳδτη γοὰ Π6Ο ἴδη- 
αάϑπι [8 Ὁ] Δτὰ 5101 ἃ 1Π60}15 παυγαΐδτη 
τοί], ΘΟ] ρδ πα 1Π501{1850. ΠΟΙ ρΡοΐεΙϊ οἴ- 
ἔχρογθ. ὐποα θηΐπῇ (6 ΡΒΠΟΒΟΡὮΙΒ αα]- 
Ῥυιβαδπι δης 415 πατγαΐ ΡΙ δυο μτι8 46 
ΡΙδοι5 ῬΏ]]Ο5. 2, 24, 608 ΘΔ αΒΆΠΩ ἀοΕ- 
ΟἸΘΠΓ15 8018 βία α]588 νεφῶν πύκνωσιν 
τῶν ἀοράτως ἐπερχομένων τῷ δίσκῳ, 

Ι΄ 61 ναοῦ ἄς Ἠετγοάοίο 7.31: Ὁ ἥλιος 
ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕδρην ἀφα- 
νὴς ἦν, οὔτε ἐπινεφέλων ὄ ὄντων, αἰθρίης 
τε τὰ μάλιστα, ἀντὶ ἡμέρης τε νὺξ ἐγέ- 
νετο. ΠΝ, Νοη αἀπέθ φιαγη βδοίθηι 
ἄἀθηδα πτϑθ8 οὐδοι 886 Ἰάτὴ ἈΤΩΔΒΕΘΙΒ. 
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ο μέχρι ἐξέλιπον . οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. παρὰ ταύ- 
ΤῊΡ τὴν πόλιν ἦν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς πλέ- 
θρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης πολλοὶ τῶν 
βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον. κωμῶν ἀποπεφευγότες. 

το ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕ ἐνα παρασάγγας ἐξ πρὸς [6] 
τεῖχος ἔρημον μέγα πρὸς τῇ πόλει κείμενον" ὄνομα δὲ ἦν 
τῇ πόλει Μέσπιλα:- Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν. ἦν δὲ ἡ 
μὲν κρηπὶς λίθου ἕζεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντή- 

᾿τ κοντὰ ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα' ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳ- 
κοδόμητο πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα πο- 
δῶν, τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν' τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος ἕξ 

ΝΥ  Κώ 610 ᾧ Ξ. 

ἢ 
ἢ 

᾿ 

παρασάγγαι. 

μέχρι ΕΚ. εὐ ἀο]οίο σ . Οεί. μέχρις. 
(εὐ. οἱ ἄνθρωποι ἐξέλιπον. 
5. ν. (ὐ. τηδητι 8566. ν6] ἰογίϊα. 

ἐνταῦθα λέγεται Μήδεια γυνὴ βασιλέως 

ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι Δ.Β.0. 
9. παρὰ ταύτην Α.Β.Ὁ.Ε. Οἱ. παρ᾽ αὐτήν. ἢν 
κωμῶν] χωρῶν 1).Ε..---ΓΤτ  Ἱς. χώρων Ζ. κακῶν [ὰ. 

ἀποφεύγοντες Ἀ. εὖ ΠΕΒ010 αῦο δοσθηΐα [.. οἵ 4] πε 8. ν. τηδηι 566. ν6] [ουτϊα 
Ό. ᾿ἀποπεφευγόντες 1. ἀποφεύγοντες 1. 
πρὸς τῇ πόλει 5. ν. (Ὁ. τη. 866. 

αε]οῦ δ᾽ Ο. Οεῖ. μῆδοι. 
ΤΆΒ. 2 1π||., φαδγθτη ὈΥΪηᾶ σ. 

1Ο. ἐντεῦθεν δ᾽ Β.(. (ει. ἐντεῦθεν. 
μέσπειλα Β. μέσπιλα 1. οογγθοίτιβ, μέσπιλος 

Κ΄. Βίθρμαπιβ Βγᾷ. Μίσπιλα ὁΧ πος Ιοςο ροβύ Μίσκερα. μῆδοι δ᾽ Ε'. εἴ ααὶ 
ποτε 8. ν. (Ὁ. τῇ. 566., Θ΄ Ιη0Χ τοῦ 1η κογχυλιάτου ἴῃ 

κογχιλιάτου Ὁ. κογχυλιάτης Ρο]χ 7, 10ο. 
καὶ τὸ ὕψος. τι. ποδῶν (Ὁ. 1ῇ τηδγρ'. ΤῊ. ὈΓ. ΤΊ. πλίνθινον τὸ τεῖχος Ἐπ πὸ 
ὕψος Α.. 51 ὰς τοίου ΘΠ πὶ απο δα 5.το. ὁχ Δ. ποίδίαμ τὸ ὕψος ἑ ἑκατόν. τοῦ] 
τὸ ΟΟ. ρν. 
(εἴ. περίοδος. παρασάγγας Β. 
Β.Ο. μηδεία Α. Οὐδ. μηδία. 

μέχρι ἐξέλιπον] ϑυρεοτϑιάοβα πο- 
ΤΩΪ τ ΟΡ ΠΟ ἀθ ἀθογατῃ 1τἃ β:ση]ῆ- 
οὐἴα ἀοίροθια 50115 εογαῦ ρουνυ]σαῦύα. 
Οοηῇ. Ἡετγοαοί. 7, 47. 5ΟΗΝ. 

9. πυραμὶς] Ἠοαϊο Αγ. 1)6 αὰᾶ 
ν. Αἰπβυνουίῃ. Ρ. 128, ΚοςἊῃ. ρ. 65, 
Τιαγατα. Νπουοί, νο]. τ, Ρ. 4. 

1ο. Μέσπιλα] 0105 Θαδθπὶ αι Ν1- 
ΠΘνθἢ, Ποαϊθ τὰϊηξο Κοιμγιη)κ. .. 
Γἀγατά. Νύπουοι, νο]. 1, Ρ. 4: 2: Ρ. 
248, Κοοῆ. ῥΡ. 65 5.. 4] 5 βρι δία 
6888 Π7αβοῃρι Ἰπα]ρ 15 ΒΙρ ΠΟ Δη5 α6- 
ϑ6γ ηι. 

κογχυλιάτου] Ηδθγοῆϊο εβϑί λίθος 
σκληρὸς ἔχων ἐν ἑαυτῷ κογχυλίους τύ- 
πους. [ΠΪΘΓ ΤΩΔΥ15 ΓΘ] Ϊὰ8 οὐ νϑϑυρὶα 
ἴῃ σοη ] 6 η0] πιιπηοταύ Χαηίῃιβ [γα τ8 
Θ ΓΑ ΌΟΙΪΒ 1, Ρ. 409, λίθους κογχυλιώ- 
δεις, 4105 1116 Τϑρειθσαῦ 1π ΑΥ̓ΠΊΘΗΪΔ, 
Μαΐθηῖβ εὖ Ρῃσυρια ᾿ηΐοσιοσθ. ΘΗΝ. 
Οὐοηΐ. ΑἸηϑυνουίῃ. ρΡ. 140, ΚΚοΟἢ, Ρ. 66., 
[ιαγατγά, 1. ο. νο]. 2, Ρ. 315, 4] Ρ. 276: 
“η6. ΡΠ πΓἢ ννὰβ οὗ ρο]!ϑῆθα βίοῃμθ 

κύκλου τείχους Δ.Β.Ὁ.0. Οοηΐ. 8. 7. 
λέγεται Α.Β.Ο.Τ. Οδύ. ἐλέγετο. μήδεια 

βασιλέως βασιλέος 1. 

ἡ περίοδος Α.Β.Ο.Κ. 

[}] οἵ 58}6118 ----(ἢ6 ἸΙπηθβίοπθ 5{1}} 
Δουηαϊηρ' ἴῃ [Π6 σουηΐτγ. ΤΠ Ῥά86 
οὗ {Π6 νγ8}15 15 ἔγθαιθη]ν [Π6 ΘΟΥΉΤΠΟΝ 
ΤΙ ΘΙ ΠΟΠρΊ]οπηθγαῦθ. ΠΟΘ ΓΘ ΠΟ Τ6- 
Τη81η5 αὖ Κουγαη}κ ἴο 5ηονν [Πδΐ ΔΗΥ͂ 
Ρατύ οἵ {Π6 νν8}} ννὰβ οἵ 5011 βίοῃβ : 
γοῦ {Π6 16 οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 6 ἃ ἀουθύ (Παΐ 
Μδφβρηα 15 τοργοβθηύθα Ὀγ {πὸ τὰ] 8 
ΟΡΡοϑβιΐθ Μοβ]. Νοὺ 4068 [6 εἰγαα 
οὗ 51Χ ρδύδβδηρθ, τηθηθοπθα Ὀγ Χ., 
Δρτθθ ἢ {Π6 ργθϑθηῦ αἰ ΘΠ ΒΙΟΏΒ, 
ΠΟ ἀο πού δπιοιιηῦ (0 ἃ5. ΤΗΔΠΥ͂ 
ΤΩ1165. Ξΐοπηθ Δ] οσνδηςθ τητιϑῦ θ6 τηδθ 
ΙΟΥ ἃ 11{{16 οχασρογδίιοη."ἢ 

ττ. ἐλέγετο ] ΝΑΥΤΑ θα ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙ 
Δ Ὁ ἴῃς 0115. ΜΙηὰ8 ἸρΊτυΓ ρ]αςεῖ λέγεται. 
5ΟΗΝ. 

Μηδία] Ἐδηάθπι ραΐο 6886 ἃ αὰᾶ 
ΒΌΡΓΑ 2, 4; 12, τὸ Μηδίας ν6] Μηδείας 
καλούμενον τεῖχος ΠΟΙ Παρ. Μ6- 
αἀδ8π), Μήδειαν, Μεα15 ποηθῃ β.Ὁ1 
α6α 1588 ὑγδα!]ῦ οὐδ πὶ τι νας ποκύφος ἢ 62. 
Ξ5ΟΗΝ. 

Ι, 2 
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“ ’ὔ, Χ « “ “- 

καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. 
᾽ Ἁ Ἁ ’ ΄ ε ΝΝ τ » 

τφταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ 
ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ: Ζεὺς δ᾽ ἐμβροντήτ. 

΄σ΄ Ἁ » ΧρΟ ῳ Ἀ ᾿Ξ Ἔ ’, ἘΡΨ τὰς τὰ μ» 

ποιεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. 
Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας [7] 

τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης ἐπέ- 
φάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν ᾿᾽Ορόντα 

7 ΄- Ἁ ΄-“ 

δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος καὶ οὺς Κῦ- 
’, «ες 

βος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὗς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς 
37 ΄ » 7 Ν ἈΝ 7 ΄ Ἀ 

ἔχων βασιλεῖ εβοηθει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους βασιλεὺς 
ΒΩ » “- “ Χ 7 ͵7, ’ὔ » 

14 ἔδωκεν. αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτευμα πάμπολυ ἐφάνη. ἐπεὶ 
» » “- 1] ᾿' 

δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων εἶχεν ὄπισθεν κατα- 
᾽ ΄ » ΄σ 

στήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν 
οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ 

ι5 παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ Ῥόδιοι [87]΄ 
ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ Σκύθαι τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς 
ἡμάρτανεν ἀνδρὸς, οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προὐθυμεῖτο ῥᾷδιον 
ἣν, καὶ ὃ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει 

τό καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέ- 

13 

καταφυγεῖν Α.Β.0..Ε. Οεῖ. φυγεῖν. ἀπώλεσαν Ἀ. (εξ. ἀπώλλυσαν. 12. 
τοιαύτην (ΡΥ. ἠδύν Ὁ. δὲ ροξί ἐδύνατο οτάβδιτ5 ἀε]εΐ Ο. δ᾽ ἐμ ἴῃ ταβ. Ο. 
41] ῥζ. δὲ, εἴ τους 6 εεῖ εξ ἑάλω ἴῃ 3 Ππ|ξ. ΤαΒΌΓΑ. 13. ἐπορεύθησαν Α.---Ε Ζ. 
(εἰ. ἐπορεύοντο. τέσσαρας Β. ἐφάνη Ἀ. αὐτοῖς ΔΑ. ἱππέας ἦλθεν 
Α.Β.6. Οεί. ἦλθεν ἱππέας. ὀρόντα Α.Ο.}).Ε.--  Τ΄ Οει. ὀρόντου. τὴν οτη. 
Α.Β. πρὸς τούτους Α. αὐτῷ] ᾧ ἴῃ τά8. 2 {[ππ|. Ὁ. τ4. εἶχεν 8. ν. Ο. 
τη. ΒΕ. ὄπισθε Ζ. εἰς πλάγια Α.8. Ο. Ε. παραγαγὼν--ἐβούλετο οτη. Ἀ. 
ἐμβαλεῖν Β.Ο. (Ὁεί. ἐμβάλλειν. δὲ οὐκ παρήγγειλε Α.Β.Ο. παρήγ- 
γελλε Π.:ΕῚ. ΚΙ, Οεῦ. παρήγγελε. 15. διαταραχθέντες 1). ταχθέντες Ἐὶ. 
ἐσφενδόκησαν ΟΟ. ΡΥ. σκύθαι τοξόται Α.Β.Ο. σκυτοτόξαι Τ΄. Οεξ. σκυθοτο- 
ξόται. προθυμοῖτο Α.Ώ.Ε.1.Κ.Τ.Ζ. προὐθυμοῖτο Η. προθυμεῖτο Ο.1.. αἱ 
δηΐθ ἄλλαι Δα! [το ΓΒ. 

12. ἐμβροντήτους ἢ ϑ'ΌΡΓΆ 8. 8 50}15 46- 
δοῖαβ ΠΟΙΏΪΠ65 σοσρὶῦ ὈΓΌΘΙ ἀθΒΈΓΈΓΘ, 
ὭΠης ἰοΟΠΙΐγιια ΒῈΡρΟΥΒ ΠΟΒῸ5. ᾿ΠΟΟΪα5 
ἜὝχροὶαηῖ. ΘΟῊΝ, ϑ8ις Φαριίεν ἢ". Θ, 
5: Ἔξ Ἴδης μεγάλ᾽ ἔκτυπε, δαιόμενον 
δὲ ἧκε σέλας μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν᾽ οἱ δὲ 
ἰδόντες θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλω- 
ρὸν δέος εἷλεν. ΖΕΌΝ. 

13. ἔχων] ὅϑ6:η6] ροῃιαῦ Ρῥτὸ ἀὰ- 
ΡΠοΙ, αὐ ἴῃ ἰοοὶβ δα Η. Ὅτ. 2, 3, το: 
Βουλομένους τοὺς βελτίστους τῶν πο- 
λιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασθαι τρισχιλί- 
ους, οἰΐαίίΒ. Οὐπί, απΐοτα ἀ6 δαυϊξ- 

115 1Π151, 2, 4, 46 Οτοπίδ 2, 4, 8. 
ὁ βασιλέως ἀδελφὸς} Ὗ΄. 2, 4, 25- 

Ζ ΕΌΝ. 
οἱ Σκύθαι τοξόται] ΑἈα Πος Β6πὰβ 

ΤΑ] πιτη ΗεβυοΒ ρἸοΒβδτα : Σκύθαι" 
οὕτω τι τῶν γενεῶν ἐλέγετο, τεῖα]ξ 
Ατὐοοηῖαβ δὰ “5 ]Π] πὶ οί. 6. 2, Ρ. 15; 
25: Οἱ δὲ τῶν ἱππέων τόξοις χρώμενοι 
ἱπποτοξόται λέγονται, ὑπ᾽ ἐνίων δὲ 
Σκύθαι, ΠΟΥΤΊΡΘΠΒ Ρ. 123, οὕτω τι τῶν 
(8ϊς) γένος (γεὶ τάγμα) ἐλέγετο, 4 θηη 
οὕτω τι γένος ἱππέων γο]υϊ586 νἹή τ 
αἰχὶ δὰ Τη6β8. ϑίερῃ. 
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ρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο 
οἱ βάρβαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει: μακρότερον γὰρ οἱ ἹῬό- 
διοι τῶν τε Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν πλείστων τοζο- 

᾿ητῶν. μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν: ὥστε [9] 
χρήσιμα ἣν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων τοῖς Κρησὶ, 
καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι, καὶ 
ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν. εὑρίσκετο δὲ καὶ 
νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι 

ι8εἰς τὰς σφενδόνας. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατε- 
στρατοπεδεύοντο οἱ “Ἑλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον 
οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες ἐν τῇ τότε ἀκροβολίσει' τὴν δ᾽ 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ “Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο" ἢν 
γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύ- 
οντὸ διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζό- 

ιομενος. ἔνθα δὴ οἱ “Ἕλληνες ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰ ἰσό- 
πλευρον πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη 
γάρ ἐστιν, ἢν μὲν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ 
ὁδοῦ στενωτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, 
ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι πονήρως ἅ ἅμα μὲν 
πιεζομένους, ἅ ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους" ὥστε δυσχρήστους 

20 εἰναι ἀνάγκη ἀτάκτους ὄντας. ὅταν δ᾽ αὖ διάσχῃ τὰ κέ- 
ρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομένους καὶ κε- 

[10] 

[11] 

[12] 

τό. ἐσίνοντο Α.Β.ΟΟ. τηᾶῦρὸ Π.Ἐν. (ὐεί. ἐπέκειντο. οἱ---τῶν τε] ΓΔΌ τ] οἵ τε 
--τῶν. ἐσφενδόνουν Ἐ᾿.1.1{.1.. πλείστων 86 α]ύ (Ὁ. τη. 56. 17. καὶ τόξα 
Α.Β.Ο. ἐστι ὦ. ὁπόσα δ᾽ ἁλίσκοιτο Α. οὖ ααὶ ἀεἸού δ᾽ Ο. ἰόντες Β.1,. 
ἰέντες Ο. μόλιβδος Α..---Ε, 18, ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν Α. ἐν εἴ τότε 
5. ν. Ο. τη. 866. ἀκροβολήσει γὰρ Β. ἴῃ ΤάΒΌΓΔ. το. ἔνθα δὲ Α.ὉΟ. 
ἐνθάδε Β. ὅτι 5. ν. Ὁ. τη. 566. εὖ ἀδ]οῦ ροβὺ ἰσόπλευρον. πλησιὸν Α. 
πλαίσιον ἰσόπλευρον Αὐνίδπτιβ δοί, Ῥ. 69, ϑι]448. 
συγκύπτει Α.Ο. στενοτέρας Α.(.1).1.Κ.}.. ἐκθλίβεσθαι] συνθλίβεσθαι 
ΒΌΡΓΑ ΒΟΥ 1 1). 1Ἰῃ τηᾶρρ;. ἽΝ, καὶ δῃΐθ ταρ. 8. Υ. (Ὁ. τη. 566. καταραττο- 
μένους 1. ὥστε ἴῃ 2 Ἰἰ{Ὁ. ταβυχα (ὐ., 4] ΡΓ. ἰονίαββα ὡς, δυσχερίστους Β. 
20. διασχῇ ] χ ἴῃ τά8. 3 1100.. ψαάγαπη βθοσπαδ δοσθηΐιτῃ Παρ αϊξ, Ὁ. Αςσοπύυτη 
οοΥγοχὶῦ τη. Ροτίαβ. Οοηῇ. 5. 22. τοὺς--- γίγνεσθαι οτη. Β. 

μὲν 5. ν. Ο τη. 566. 

τό. οἵ τε Ῥόδιοι] Ρεγποῖ τε δα νοῦθἃ 
τῶν Περσῶν. 5ΟΗΝ, Οὕο {τδηβίῃ!!. 

17. καὶ τὰ τόξα] Ἠεγοἀοίαβ 4Θ Ρευ- 
5185 7. 1: Εἶχον τόξα μεγάλα, ὀϊστοὺς 
δὲ καλαμίνους. ἩΠΤΟΗ. Οοηΐ. 5υ- 

δοῦσα Ρ. ύο: Πλαίσιον ὀνομάζεται, 
ὁπόταν πρὸς πάσας τὰς πλευρὰς παρα- 
τάξηταί τις ἐν ἑτερομήκει “σχήματι, 
πλινθίον δὲ, ὅταν ἐν τετραγώνῳ σχή- 
ματι αὐτὸ τοῦτο πράξῃ, ὅπερ Ξενοφῶν 

ΡΙΔ 8. 3» 7. 
1δ. μεῖον ἔχοντες] (Οηΐ, δα τ, ΤΟ, 8 

ἀϊοία. ΒΟῊΝ 
10. τ ἀρντεον ἰσόπλευρον] ΑΥ̓ΤΙΔΗΪ 

ὁ τοῦ Τρύλλου πλαΐσιον ἰσόπλευρον 
καλεῖ. Οοηΐ. Ογτορ. 5. 3.29. ΖΕΌΝ, 

πονηρὰ τάξις] Οοπῖ. ἤδηΠ6]]. Πιδέγ. 
Ρ. 142, τη6 5. 
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ἈΝ 7 Ἀ ’, ΄ ᾿ ᾽ὔ εν ΕἸ ΄ ν Ἶ 

νὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀθυμεῖν τοὺς 
- 7 , ε ’ 

ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε δέοι γέ- 
ὔὕ Ἃ 32, Ἀ 4" 2, σ 

φυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκα- 
, ΄ - Ν » ΄ 3 3 στος βουλομενος φθάσαι πρῶτος" καὶ εὐεπίθετον ἣν ἐν- 

- ΄- Ἁ ΄- 3, “οἱ ταῦθα τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατη- [13] 
3 7 ΟΝ ΄ Ἀ Χ 3 Χ 

γοὶ, ἐποίησαν ἕξ λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς 
' 327 ΄- 

ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμο- 
7 - ἈΝ ͵ ’ ἃ “ ἣν; 

τάρχας. οὕτω δὲ πορευόμενοι; ὁπότε μεν συγκύπτοι τὰ 
κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι οἱ λοχαγοὶ, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν 

22 τοῖς κέρασι; τότε δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε [14] 
δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἀνεξεπίμ- 

Ἁ 3, Ν ͵ Ν 

πλασαν, εἰ μὲν στενώτερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ 
Ἁ ν ἃ ΄- ’, ἈΝ 

δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατὺ, κατ᾽ 
5 , “ ᾿, ἘΤῚ Ν ΄ Ν 

“ϑένωμοτίας" ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ 

γίνεσθαι Α.Ο. («] νεσθαι ἴῃ τα5. 4 γε] 51.) Κὶ, τῶν δηΐα πολεμίων ΟΠΊ. 
Β.Ο. Οοηΐ.5.: 9.40. ἔσπευδέ τινα ἕκαστος Ὠ).Η.1.Κ. Τ. ἔσπευδέν τινα ἔκα- 
στος ΕΖ. πρῶτον Α.Β.Ο. 
σοττθοίαβ οἵ σοίετΊ. 
ΠΟΥΓΘΟΐΒ τη. ΤΕ. ἐνωμότας Β. 

Α.Β.0.8. 
ρον 0).1.Κ. 
γούς. 
ἔκπλεων ἐκ πλειόνων (Ὁ. ῬΥ. 

Ὡς διασχοῖεν ΒΟ. 

21. οὗτοι] [η οὕτω τηιιϊαύιχα νο]αϊΐ 
ὙΝ δἰβκίιβ. 5ΟΗΝ. δὶς δϑί 8. 30: 
Οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμε- 
νοι. ἘΠ ψιμπι ἀρέϊι8 αἸσαΠΓΪ ΟΠΊΠ68 
πορεύεσθαι, τἱ 8. 23, 24.. ἩΘ].6 ΠΟΥ 
σοπϑίθῦ τ Θ]]ΟΥ ΠῚ ΒΟΥΙΡίαΤα, γ τ Πὰ νἱ- 
ἀδίαγ οὕτω, αὐ ΠΟΙΠΉΪη. ΡοΟπδίαν 5οαΐ 
1, 8, 27 οἷ 4110] 52880Ρ6. (ὑὐδΐθ λαμ 6ᾶ- 
ἄδτῃ σοηΐαβα 4, 2, 26. 

ὑπέμενον ὕστεροι] Νειὴρα μη 5μα 
φιυΐδῳια οεπίμτία. ΔΕΌΝ. 

τότε δὲ παρῆγον] Ῥαΐο 6886 : ἔΖεμηι 
670 (ροβίατιαμπη βαθβυιϊςοσαπί ἀοηθο 
ΠΟΥ̓τα ΡῬΓΟΟΘΘΒΒΙΒβθῦ) δμ05 ϑωΐγα οοΥ- 
πα (ἃ ἰδβο ΔρΊΩΪΠ18) αἰμοεθαηΐ. 
ΖΕΌΝ. 

22. διάσχοιεν) Υ Εἰ5ΚκῖπιΒ Ἰοσατῃ [ἴα 
Ἰηξογργθίαξιν : ὐμαπμο οογητα (βῖνθ 
αὶ δὰ Ἰαΐθγα ἱποθά πη) Τγβι8 αἰ ποία 
60 ᾿πηΐδ}" 88 Ἰηΐθσνδο, αποα δηΐδα ἴὰθ- 
γναὺ ᾿πίου]θοΐατη, ᾿ἱποθάθγ ἱποὶριπηΐ, 
ῬΥΠΟ βρδίϊΠ) ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ ὙΔΟΠΙΠῚ 
ἀδίαγ, βἰτηθ]αθθ δὲ 40] 6 ῬΥΤηΟ ἃρ- 
τηΐὴ8 δηΐθοθάθσα εὖ αἰ ἴῃ ΘΧίγΘΓηΟ 
ΒΌΡΒΘαΌΙ σοδοῖ! ἔπουδηΐ, ἀἸβίγα ΠπΠΓΌΓ, 

οὕτω  ΕἸβκιπιβ. [1011 οὗτοι. 
ὕστεροι ῬΡοπαῃΐ Α.Β.(. (εἰ. ροξί πορευόμενοι. 
4] β8ὶς βἔϊαμι 8. 22. λόχους, εἴ 'ρ56 γε] δ Δ] Κβη. 23. λόχοι. 

ἀνεξεπίμπλ. 1 ἴὴ ταϑασα Ὁ. 
κατὰ λόχους Α.Β.Ο. κατὰ τοὺς λοχαγοὺς ΑΙΑ. Οεΐ. κατὰ λοχα- 

πεντηκοντῆρας Α. πεντηκοστὺν Β. πεντηκοστοὺς [). πεντηκοστῆς Ἐ. 

21. ἐποιήσαν ἃ. ἐποίησαν Β.(.Ε.. ἐποιήσαντο 1. 
λόχους] λοχαγοὺς ΑῸΣ ἃ Κα ἐνωμοτάρχους ἈΞΠΟΣΡΕΣ 

οἱ λοχαγοὶ ροβὲ 
λοχαγοὶ] λόχοι 15, Δ οΞβῖιιϑ, 

τότε δὲ] τοὺς δὲ 
στενότε- 

ἄστη 1Π|8π| τηθαϊδιη 8016 ΠΊ, ἐδ η ΒΡῈ 
νϑοῖιδ ΠῚ, ΟΟΟΊΡΑΓΘ Ροββιηΐ. δΔιέχειν 
αἰσαηίαγ αἱ πλευραὶ γε] τὰ κέρατα τοῦ 
πλαισίου, στὰ Βρδίπιιπη γαοιατη τηθ- 
αἴππ τοὶ πααππηΐ, φαοα τὸ διέχον αἸο- 
τὰν. 5ΟΌΗΝ, 6 δοοεπΐα διασχοῖεν 
5080]. ᾿ΓΖεοίζο Ἐριβί. Ρ. 65 εβα. Ῥτββ- 
561. : Μετάσχοιεν προπαροξύνεται, “μὴ 
μέντοι προπερισπωμένως μετασχοῖεν, 
ὡς ἀναβοῖεν ἢ καταβοῖεν (51ς)" τούτων 
γὰρ ἡ μετοχὴ ἦν εἰς σλῆ (51ς), ἀναβὰς, 
καταβάς" τοῦ μετάσχοιε (5810) δὲ ἡ 
μετοχὴ ὁ μετασχὼν εἰς γ (516) λήγει, 
ἀλλ᾽ οὐκ εἰς σ᾽ ὅθε πρόσχωμεν λέγεις 
προπαροξυτόνως, ἀναβῶμεν δὲ καὶ κατα- 
βῶμεν προπερισπωμένως. 

κατὰ λόχους] Λόχος Παὰπι 51 σθῃ- 
ἔατῃ τη]!απη, κατὰ λόχον δυΐεπι ἴπ- 
οΎΘαΙ αἸσαηΐαν ααῦτη βαπΐ οαπίθηϊ ἴῃ 
ΔΙ ΠαΙΉΘμΏ, ἔγοπίθτη 56χ λόχων κατὰ 
λόχους Ἰπορα θη ππι Δρραγαΐ ἔμ1558 856- 
ΠΟΙΙΠΏ, κατὰ πεντηκοστῦς ἀποαθπο- 
ΓΌΠ, κατ᾽ ἐνωμοτίας ΥἹΟΘΠΟΙΌΙΩ απᾶ- 
[ΘΓ ΠΟΓΈΓΙΗ. 
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διαβαίνειν τινὰ δέοι διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον" καὶ εἴ που δέοι τι 
τῆς φάλαγγος; ἐπιπαρήεσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπο- 

24 ρεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας. ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπο- [15] 

ρεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι καὶ περὶ αὐτὸ κώμας πολλὰς, 

τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν 

γιγνομένην, οἱ καθῆκον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἦν ὴ κώμη. 
καὶ εἶδον μὲν τοὺς λόφους ἄσμενοι οἱ Ἕλληνες, ὡς εἰκὸς 

“5. τῶν πολεμίων ὄντων ἱππέων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ 
πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον, καὶ κατέβαινον, 

ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ [16] 
βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, 

26 ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων, καὶ πολλοὺς ἐτίτρω- 
σκον καὶ ἐκράτησαν τῶν Ἑλλήνων γυμνήτων καὶ κατέ- 
κλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων" ὥστε παντάπασι ταύτην 
τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφεν- 

27 δονῆται καὶ οἱ τοξόται. ἐπεὶ δὲ πιεζόμενοι οἱ “Ἕλληνες [17] 
ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται 

28 ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. πάλιν δὲ 
ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα, ταὐτὰ ἔπασχον, 

22. δέοιτο τῆς Α. δέοι τῆς Τ. ἐπιπαρήεσαν ἐ ἐπεὶ παρήεσαν Α.Β.Ο. Οὐ. 
ἐπιπαρῆσαν. Οοπῖ. 5. 50. τούτῳ ΟΤη. τέσσαρας Ἐ. 24. σταθμὸν 
Ῥοϑβί ἐπορεύοντο ΟἿ. Δ.Β.0.Ε. αὐτῷ 1; δὲ Α.Β.Ο. Οδί. τε. ἐκ τοῦ 
Μ.Ζ. ὑφ᾽ ὧν Β. 

ἀναβαίνειν Α.Β... Οδύ. ἀναβαῖεν. 
1.1. ΚΑΖ. Οεί. παραγίνονται. 

Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. ἀνεπήδων. 
Β. Ηἰς οἵ τποοχ }).1.Κ.1,. 

23. εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος] 
Βεοΐθ ͵ειβκίαβ.: συοα 51 ὰοὸ Ιοςοὸ 
ῬΒαίδηρα ορῖιβ εὐδί, αθίποερβ 60]10- 
οαΐϑε ἐνωμοτίαι ἰτοηΐομη ν 8146 Ἰαύδιη 
ΘΟ δηΐ, αὖ 4, 2, 26. 5ΟΗΝ. 

δεῖς βασίλειόν τι] 4.4.1 Ἢ κώμη 
βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ, αἱ 56αα]- 
ΤῸΥ ἰηΐνα 5. 31, τῷ σατραπεύοντι τῆς 
χώρας. Οὐοηΐ. δυαΐθπι ἀθ βἰξιι ΠΟΥ Τα 
ΨΙΟΟΥΆΠῚ οὖ τηοηΐαπη Αἰηϑυνουίῃ. Ῥ. 
142 8.. [μαγατγα. Τ)ὶδοουογῖθ Ὁ. 62 8. 

γήλοφος, ῬΓῸ λόφος ροβῦ γήλοφος 
ππάναι σατο , 26; δπι 
1110 ΘΟΠΪ ΠΡΊ ΟΣ ΒΌΡΤΔ 1, 1Ο, 12. 

25. ὑπὸ μαστίγων] ΜεΙΡοΙθυ5 δα- 

ἡ κώμη Α.Β.Ὁ. Οεδῖ. κώμη. 
λόφους. 25. καὶ ροϑύ ΑἸΩΔΒΘΘΊΠῚ 8 αἸα!Ὸ δίθρΠδη8. 

ἐκ τοῦ Ν. 
26. ἐτίτρωσκον Α.Β.Ὁ.1. Οδί. κατετίτρωσκον. 
καὶ οἱ σφ.] καὶ οτη. Ε). σφενδονίται Α.Ο. 

28. δὲ οτχ. Α.Β. Παρεού Ὁ. 
ταὐτὰ---γηλόφου οτη. Α.Β.0..1}. 

λόφους Α.Ο.1. Οεῖ, γη- 
ἕτερον] δεύτερον 1). 

ἐπιγίγνονται Ἀ.Β.Ο 1, παραγίγνονται 
εἰς Α.Β.Ο. ἐς ἘΝ, Οει. ἐπί. 
γυμνήτων 1). (ὐεί. γυμνητῶν. 

27. ἐπεσχείρησαν ἀπεπήδων 
ἄλλον ἃ. ταῦτα 

Οὔ], τηογ8 Ῥδυβαγιτη, αθθη ἀοσθηΐξ 
1οο] Ἠετοαοῖ! ἡ αι οηεθᾷ 7» 223 εἵ 
102. ὑπὸ μάστιξι διορύυπδακος τὸν Αθω 
ΡΙ]αΐΆτοτι8 Μον. ρ. 470 Ε. ΒΟΗΝ. 

δ: εἴσω τῶν ὅπλων] Υ.. δα 2, 3, 7. 
27. ἐπὶ τὸ ἄκρον] Αα Ἰαρίτῃ, ἀθ αὰο 

ἀοβοθηαογδηΐ, 564 πσπς 80 ποδί 
ογαῦ οσσπραίατῃ. ΖΕΌΝ. 

28. ἀπίοιεν  (ἀγεθοογάτη ΠΟρ]Ἰΐδ6, χα] 
ΤΘΠΏΪΒΒῚ οὐδηῦ δα Ποβίθθ (6 60116 ἀ6- 
}1οἰθῃάοβ. ΖΕΌΝ. 

πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα] 4ἃ 5105, 
ΑΙ ᾿πίθυτη Δ] ΓΘ ΠΔ 60]]6 ΠῚ δβοθπᾶθ- 
γαηΐ. ὅς ἄλλοστράτευμα 5.3.0. ΖΈΌΝ. 

ταὐτὰ ἔπασχον] Ἐποάθηη τη040 ρΘΕ}{| 
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καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ 
τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώ- 
τας, πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον 

“οπελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν [18] 
ἑπομένων πολεμίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς 
καταβαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμφοτέ- 

30 ρωθεν αὐτῶν γένοιντο, οἱ πολέμιοι. οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς 
ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, 
οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφίκοντο. εἰς τὰς κώμας 
καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ" πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ τε- 

821: τρωμένοι. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρωμέ- [19] 
νων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, 
κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. ταῦτα δὲ συνενη- 
νεγμένα ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέ- 

22ρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς [207 

Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη 
κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι 
ἔτι μαχομένους" πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἀπόμαχοι οἱ τετρωμένοι 
καὶ οἱ ἐκείνους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα 

45 δεζάμενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 
ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες, 
πολὺ περιῆσαν οἱ “Ἑλληνες" πολὺ γὰρ διέφερον ἐκ χώρας 

πρὶν Α.Β.(. Οεί. πλήν. πλευρᾶς ἀπὸ τοῦ Α.Β.ὉΟ. 
ἀμφοτέρωθεν" ἀμφοτέρων Α.Β.Ο.Η. ργ. 1. 30. ὄρος ὄ ὄρους Ὁ. ΡΓ. ἐπεὶ παρ. 
ΡΥ. ἐπὶ παρ. Α. ἀφίκοντο] ὗ ῥΙῸ α Ο. ῬΓ. ἰατροὶ ἃ. 481. τρεῖς] ὀκτὼ Α.Β. σ 
Ε,. οἶνον] οἷον 1). ἘΠ Ρτ. ΚΠ. οἶνον καὶ κριθὰς Β.1). κριθους Ἀ.ῬΓ. συν- 
ενηνεγμένα Β. Ο. Ζ. συνενεινέγμενα Ἀ. συνενεγμένα Ἐὶ. συνηνεγμένα ΕΠΙ.Κ. Ὁει. 
συνηγμένα. ἢἦνϑ8. ν. : ΠΏ. 566. σατραπεύοντι] στρατεύματι Η.---Ἰ, Τ' 82. 
δὲ ΟΠ. Α.Β.Ο. αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη Ἀ. Β.0.Ε. δυϊάαβ ν. ἐδίδαξεν, οἸζδ 8 ἐδ. αὐτοὺς 
ἀνάγκη κατασκηνῶσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμας. Θει. τοὺς ἕλληνας τῇ ἀνάγκῃ. οἱ 
ἀπόμαχοι Α.Β.0.ἕΕ. ἀπόμαχοι οἱ ΖΘπη1α8. Οεῖ. ἀπόμαχοι. 43. εἰσιόντες Κὶ. 
πολὺ] ἐν ἡ ΕΚΗ.---ΤΤ., ἐν ἣ πολὺ Ὁ. ἐν ἧ πολλοί Ἐ. διέφερον, ὁρμῶντες, 
πορευόμενοι ΔΑ. Β.Ο. εὖ, ἀ6 το ἰδοοῖαγ δα διέφερεν Ἐ,. (οί. διέφερεν, ὁρμῶν- 
τας, πορευομένους. ΠΕΡ γ. ἀλέξασθαι: Πολὺ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμωμέ- 
νους ἀλέξασθαι ἢ προπορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. ἐκ χώ- 

20. ἐκτμηθείησαν Ζ. 

βληνται. ΝΒ Ἐριβέ. ρ. 98:60: Οὐ 
πᾶσιν ἡ αὐτὴ συμβάλλεται τράπεζα. 

Βηΐ ΒΑΧΙΒ, ΒαρΊ{15, ἄστη ἀοβοθηαο- 
Ραηί. ΖΕΌΝ, 

20. οἱ δὲ---ἐπιπαριόντες)] ϑιᾳαηΐ ρΡε]- 
ἰαδίοθ τϑοῖ. ΒΟΉΝ, Οοπί. 6, 3, 19. 

τὰς κώμας] Υ. 8. 24 
ἅκ| συμβεβλημέναἿ 56Π0]. Ποτη. 

ἢ]: 8, 7 Στραγγουριῶσιν ἵπποις 
πβϑόλλόνωι σέλινον. Νιορίαβ ΟΒοη. 
ΑΠΠΔ]. 2, Ρ. 41 Ο: ᾿Αγορὰς αὐτοῖς 
προτίθεσθαι, ἐξ ὧν ὠνήσονται καὶ ὅσοις 
ἄνθρωποι τρέφονται καὶ ἵπποις ξυμβέ- 

τῷ σατραπεύοντι] Ῥϑαΐγαρδο ΤΩ Π18 
ογαΐ Δ]6Γ τη] Πτο5 ργοθβι ἰαυῖοβ. Οὐηΐ. 
Οντορ. 8, 6, 4. (ξεομοιη. 4. 5. ὅ. 
ΒΟΥ͂Ν. δα 8. 9. 

42. ἀπόμαχοι οἱ] Τηΐτα ,4» 1, 18: 
Πολλοὶ δὴ αὐτῶν οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες 
ἀπόμαχοι ἦσαν. ΞΟΗΝ, 

22. ἐιάῤερον. «ΑΘ ΌΝΝΝ Οοηΐ. δῃ- 
ποῖ. 86 5, Ὁ; 12. 
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« “ 3 ’ὔ ΩΝ ΄ 5 “- -“ “ 
ὁρμῶντες ἀλέξασθαι ἢ πορευόμενοι ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις 

͵ὔ 3 ΕΣ [ 3 σ΄ 

ϑ4 μάχεσθαι. ἡνίκα δ᾽ ἢν ἤδη δείλη, ὧρα ἦν ἀπιέναι τοῖς πο- 
Ν ἴω Ξ᾿ 

λεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι 
τοῦ “Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς 

35 νυκτὸς οἱ Ἕλληνες ἐπιθῶνται αὐτοῖς. πονηρὸν γὰρ νυκ- 
τός ἐστι στράτευμα Περσικόν: οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς 

’ὔ, Ν Ἶ 3 ΄- ΧΝ ἕ 

δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύ- 
“ 3 7 9.4 ’ Ξ 4 ἴω 

γειν ἕνεκα, εἰ λυθείησαν, ἐὰν τέ τις θόρυβος γίγνηται, δεῖ 
» ΄ ν: ἵνα ἢ » Ν Ἂς τῶ ΑΥ Ν 
ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ καὶ 

“ 3 Ν δ 

θωρακισθέντα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον᾽ 
» ᾷ , 3, Α . ΄ 

χαλεπὰ νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα πόρρω 
5 Ξ “- ς ,ὔ 5 Ν ΡΟ. 5 Χ ς 

46 ἀπεσκήνουν τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ 
Ἁ » 7 ῇ 
Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκή- 

΄ι΄ { φ 3 7 “΄“ν 

ρυξε τοῖς “Ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκουόντων τῶν πολε- 
7 ᾿ ’ “ “ «ς , 

μίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἔπεσχον τῆς πορείας οἱ βάρ- 
2 Χ δ Ν φνν 3 “ » Χ 5.7 

βαροι, ἐπειδὴ. δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῃεσαν᾽ οὐ γὰρ ἐδόκει 

[21] 

΄“ Ἁ Υ 

ταῦτα δὲ πάντα 

[22] 

ρας Ἀ.Β.Ο.Ζ. δια. Οεί. ἐκ τῆς χώρας. ἢ] οἱ Α. ἐπιοῦσι τ. πολεμίοις 
ΟἸΏ. Ἐ.., μάχεσθαι----24. πολεμίοις ΒΟ. 44. ἤδη] ἡ Κ. ἀπεστρατοπεδεύοντο!] 
ἐστ᾽ ατοπεδεύοντο Α.Β..1., βάρβαροι] βυρτ ε (ὐ.--- Ια. 5.40. τῆς] τοῖς 10. 
οἱ ἔλληνες τὐἀααηῦ ἃ.Β., ἐπιθῶνται Α.Β..Ε). ἐπίθοιντο 1). (ει. ἐπιθοῖντο. 
25. πονηρόν ἐστι νυκτὸς στ. π.᾿ οἱ γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δ. ϑιυϊᾶδβ ν. πεποδισμένοι. 
οἵ τε] οὔτε Α. ἐπὶ πολὺ Α.Β.Ο.Ε. Οεύ. ἐπὶ τὸ πολύ. τοῖς πέρσαις ὡς ἐπὶ τὸ 

ισ 

πολὺ οἱ ἵπποι---λυθείησαν ϑυϊᾶ 8. πεποδισμένοι] πεπεδημένοι Ὦ. τε ΟἿη. 
Η.}. ἐὰν θόρυβος γένηται 1488, ἐὰν---ὄντος Δ΄ ΘΥ6Π5 ν. ἐπισάξαι. γίγνεται ἌΝ; 
καὶ χαλινῶσαι δεῖ οτη. ϑ'α14α8. δὲ ΡΤῸ δεῖ Α. δὴ" Οσ. χαλεπὰ νύκτωρ καὶ θο- 
ρύβου ὄντος Α.Β.ὉΟ. ἘΣ χαλεπὸν νυκτὸς ὅτε καὶ θορύβου ὅ ὄντος ποιεῖν 1).8.--ὶ).. 1. 
Ζ. χαλεπὰ ποιεῖν νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος ϑυιϊάαθΒ. 506. ἐγίνωσκον Α. ϑ'α]ᾶ88, 
4] ἀπιέναι βουλομένους, ν. διαγγέλλων. διαγγελομένους ἃ. συσκευάζεσθαι 
Α.Β.Ὁ. συσκευάσασθαι ἘΦ. (ὐεύ. παρασκευάσασθαι. ἀπέσχον Β. ἀπίεσαν Ὦ. 
οὔτε γὰρ ΔΑ.Β.Ὁ.Εἃ.. 

35. πονηρὸν] [ἄφτη ΟΥτορ. 2. 3, 26, 
ταραχῶδες καὶ δύσχρηστον. Ἡ ΠΠΟΘΗ. 

πεποδισμένοι)] ϑιϊάδδ ᾿Ιηἰογργθίαίαν 
τοὺς πόδας δεδεμένοι οἴ τοὺς πόδας 
κατεσχημένοι. Οὐτορ. διαβεῖ, πεπο- 
δισμένους γὰρ ἔχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ 

ταῖς φάτναις. ὉὈῚ ν. δημοίαί. Μοβ 
ῬΘαΙΟΙ5 δα ο8 ΘΟ ΠΠΘΏΟΙ δα ργξθβθρὶα 
ναϊυϊῦ ἀριια Ῥουβαβ οὐδ 1 ΟΔΒΙΓΊΒ : 
ΠΔΠῚ Θχίσα Ὀ6]1ππὶ ἰάθη ἔαϊΐ τθοο- 
ΤΌΙΤ ΤΏΟῸΒ ΔΗ ΟΠ ΙΒΒΙΠ5 1Π 6618. οἵ 
ΔΙΥΤΩΘηΓ5. Τ᾿ οϑῦῖ8 Ηουηθτῖοα [1188 13, 
86 ἀΘ Νερίμηϊ δαυΐβ: ᾿Αμφὶ δὲ ποσσὶ 
πέδας βάλε. 1)6 νδοοὶβ ἴῃ βίδθιϊο δὰ 
Τα ]οἴγϑτη βθηςθτιβ δαοίου Τάγ}}Ὲ 1ηΐου 
ΤΠεδοογίθα 25; 108: ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἀμφὶ 
πόδεσσιν ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσιν καλοπέδιλ᾽ 

ἀράρισκε, παρασταδὸν ἐγγὺς ἀμέλγων. 
ΡῬγρβαϊῦοβ ΝΝαπη ἀδγτη δα ο8. σοτη- 
Ῥαγανὶῦ οχ "Δ 0 11 ΑΠΠ8]. 4, 25 ΗΠ υἱοἢ- 
ἴηβοη. 5ΟΗΝ. 

δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ] 
᾿ατρ. ΗἸΡΡΟΙ. 945: Θεοῖσι προσβα- 
λεῖν χθονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν. ΧΕη. 
Οὐὐπητηθηΐ. 2. 3,10 οἷ 81101. ῬΟΙΪΤΧ 1Ο. 

[ 
46. διαγγελλομένους) ὅπι]ᾶκ5. παρα- 

κελευομένους οἴ φανερουμένους, δήλους 
γενομένους ἸΠ ΘΥ̓ΡΓΘΓΑΓΌΓΙ, ΓΘοἰ ΒΥ ΕἸ81- 
115: σΌΠῚ ᾿ΠΐΘῚ 886 πος (ἰδηπποϊαύθηΐ 
(α881] ρου παράγγελμα), α]ζοι ΑἸ ΓΕὙ] ργο- 
ΠοΙδοθηπιΠ 6586 δοο]ατηαγοῦ. ΞΟΗΝ, 

ἐκήρυξε] Τηΐο]]Πσα ὁ κῆρυξ. ΖΕΌΝ. 
οὐ γὰρ] οὔτε γὰρ, αποα ᾿ηΐογιηῦ 
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7ὔ 3 Ἁ Ν 7ὔ Α ΄7, αὐννςΣἢ ΝῚ 

λύειν αὑτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ 
᾿Ξ ’ Ἁ Ἶ σ΄ 3, 

37 στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ [23] 
Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον 
ὅσον ἑξήκοντα. σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ 

Ω 

τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ 
πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες 
καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ῇ ἔμελ- 
λον οἱ “Ἑλληνες παριέναι; ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ [24] 

28 κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος 
προκατειλημμένην τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀ ἀπὸ 
τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγε- 

7 5 Ν ᾿ φ: ν. μα ΄ ΧΝ Ἀ 

89 νέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. ὁ δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελτα- 
Ἁ » 5 5 ΄ Ἄ, ΚΡ 

στὰς οὐκ ἤγεν᾽ ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ 
Ἅ, ᾽7, ΄ Χ Ἁ 7 

τὸ στράτευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ προσελάσας ἠρώτα Τί κα- 
“ ε Ν ,ὔ ᾿᾿ χα ἫΝ ις νὰ 7, Ἂ, 

λείς ἜΣ δὲ λέγει αὑτῷ, Εξεστιν ὁρᾶν προκατείληπται γαρ 
“ « ε “Ὁ 

ἡμῖν ὃ ὑπερ τῆς καταβάσεως λοῴος. καὶ οὐκ ἐστι παρελ- 
΄ εὖ ! Ἂ Φ Χ 

4οθεῖν, εἰ μὴ τούτους ἀποκόψομεν. ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς 
4 ε λ ΕἾ -“ι »Ά᾽»Ὑ 

πελταστάς ; ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλι- 
“- Ν 5, 7, » 7ὔ ἔ » Χ Ἅ 

πεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. Αλλα μὴν 
σ » 37) ΄ “ Χ 5, » ἀν δν ὁ 

ὥρα γ᾽, ἐφη. βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἀνδρας ἀπελᾷ ἅπὸ 

λύειν αὐτοὺς ἃ.Ο.Ε;. κωλύειν αὐτοὺς Β. (οί. λυσιτελεῖν αὐτοῖς. ἢ. ἀπι- 
ὄντες Β.Ο. στρατιωτῶν 1).Ἐ-.-- , }.Ζ. ἢ] οἱ Α. προελθόντες Α.Β.0. 
(ει. προσελθόντες. ἀκροννυχίαν.. Α. ἀκρονυχίαν 1. εοττοοΐαβ, Κ. ἐφ᾽ ἣν 
ΑΔ. ἰ :-α ὃ. ἀφ᾽ ἧς ϑυϊάδϑ ν. ἀκρῶνυξ: 
τὴν ἀκρ. τοῦ ὄρους ἀφ᾽ ἧς ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. 

ἐπεὶ δὲ ἑ ἑώρα ὁ Χειρίσοφος προκατειλημμένην 
48. ἐπεὶ Ὦ. ϑδυϊάδϑ. 

δὲ οἵη. Ζ. ὁ χειρίσοφος ϑ1648. προκαταλελειμμένην Α.Ο. προκαταλε- 
λημμένην Ὄ. ἀκρωννυχίαν Α.. ἀκρονυχίαν 1.1. καλεῖται Α. 39. ἦγεν) 
εἶχεν Ὁ. καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα Α. προσελάσας Ἀ.Β.Ο, (εἴ. προελάσας. 
κατείληπται Α.Β.(.Ε. γὰρ λόγος Ἀ., τη66118, αὐ ν] ἀοξα, ΟἸΉ15815. λόχος Ὁ. 
παρακόψομεν Ἀ.Β.Ὁ. κατακόψομεν Ἐ. ἀποκόψωμεν Η. Ι,1.. ἀλλὰ---πελταστὰς 
οτῃ. Α. (αὲ νἸἀείατ) Β.Ο.Ε. 40. ὁ δὲ λέγει αὐτῷ ὅτι Ἐ;. Ῥοβῖ ἐδόκει Ο. ---, αἱ 
8: 24. ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφ. Α.Β.6. ὄπισθεν ἐπιῴ. πολεμίων Ἐ;. (Οεΐ. 
ὄπισθεν ἐπιφαινομένων τῶν πολεμίων. ὥρα δ᾽ ἔφη βούλεσθαι ΑΙΒ.Ο. πῶς 
ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ἀπ᾿ ἐλῶ Α. ἀπὸ τοῦ Α.--Ἐ...Κ. ἐκ τοῦ Μ.Ν.Ο. Οεί. τοῦ. 

ΤΩΘΊΙΟΙΘΒ, 816 ΠΤ 6556 ἃ Χοπορῃοηίθ 
αἰχὶ δὰ Τηδβ. Ξίθρῃ. νο]. 5, Ρ. 2369 
Α.Β. 

λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι) 
ΞΌΡΗ. ΕἸ. τοορ : Δύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν 
οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ βάξιν καλὴν λαβόντε 
δυσκλεῶς θανεῖν. 01 56}0]. λυσιτελεῖ 
ἡμῖν. ἘπιΡ. Μεα. 1112: Πῶς οὖν λύει 
πρὸς τοῖς ἄλλοις τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνια- 
ροτάτην παίδων ἕνεκεν θνητοῖσι θεοὺς 
ἐπιβάλλειν; εἴ στπὶ ἀδίϊνο ρϑυβοηξο ἰο- 
οἷβ δα ΤἼ68. Ξτθρῃ. οἰξαί]β. 

20. προκατείληπται ἡμῖν] ὅ:1]ο 1, 3. 
τό: Τὰ ἄκρα ἡμῖν προκαταλαμβάνειν. 
Θυοά Πϊς αποσῖια δἰζοσὶ ῥγεθβίασα νἱ- 
ἀδίασ, αὖ 5, 5. 18, προκαταληφθείη 
ΤΊΘΙΟΥΘ5 ῬΙῸ καταληφθν, οὐ 4.1, 25 
προκαταλήψοιτο ῬΙῸ καταλήψοιτο, 11- 
οεῦ Ογτορ. 5» 32. 47; (ΠδἔθΊΟγα8. προ- 
καταλαβεῖν ΘΧὨΙοδΠϊ ῬΓῸ καταλαβεῖν, 
εὐ Ηδβυοῆϊο κατειλῆφθαι 50 προκατα- 
λαμβάνεσθαι. Ἰία 6, 3, το πορευομένῳ 
καταθέοντες τηθ]ΙοτΕ5 ΡΙῸ προκαταθέον- 
τες. Οοηΐ. Ῥο]γθδη. δα 8. 41 οἷΐξ. 
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41: τοῦ λόφου. ἐνταῦθα Ξενοφῶν ὁ ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυ- 
φὴν ὑ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ 
ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, καὶ 

ζ 53 Θ ΄- ἢ ἥ 

λέγει, ράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα 
Χ Ἃ εν ἴω ,ὔ 7 ἧς 

ἐπὶ τὸ ἄκρον ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μέ- 
ἌΣ ΗΒ “ ς σ΄ 5 Ν » ΄ ,ὔ 3. Γἰ Ἂς “ 

νειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλα, εἰ βούλει, μενε ἐπὶ τῷ στρα- 

τεύματι, ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι: εἰ δὲ χρῃζέις, πορεύου 

42 ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη 
7, ΧΝ μ- 

ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. εἰπὼν ὁ (Ξενο- 
“ "4 ᾿Α ὁ ἴω , ’’ Ἃ 

φῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, κελεύει δέ οἱ 
Ἂ Ν “΄“ ,ὔ Ν " 53 

συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας" μακρὸν γὰρ ἣν 
Ν ἴω ΄ι ΄“΄ 7 7 Χ 

43 ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. καὶ ὁ Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς 
ὅς σ΄ Ψ ἊΣ 27 Ἁ Ν δὴ ζ 

ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς" ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον 
΄“-“ 3 ͵7ὔ ““ Ν 

τοῦ πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ τοὺς 
ὰ 5. “- 3 χω 7, 

τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι 
“- σι ἣ ,ὔ Ζ 

44τοῦ πλαισίου. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. 
ἴω ’, ἴω ᾿ 

οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πο- 
᾿ ᾿Ξ ας ΄ς 57 ϑ ἊΝ Ν 5 τς “ ς σι 

ρείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὠρμησαν ἁμιλλᾶσθαι 
᾿ Ν. Ἁ "7 “΄“. Ἂ Ἅ, Χ 3 σι 

45 ἐπὶ τὸ ἄκρον. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἣν τοῦ 
ε “- 7 “- ς “ 

Ἑλληνικοῦ στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, 
Χ δ. Ὗ “- 3 Ν 7 σ΄ ς ἴω 

πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς εαυτῶν 
Ἶ .-- Ν Ὰ 7 ψ ἃ ΒΕ) 

46 διακελευομένων. ἐξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου 

41. ὁρᾷ οτῃ. Α. Β. ρ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος Α.Β.6. ὑπὲρ 
τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος Εἰ. ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀτραξει ἐρρῦς, Ι.. (εί. ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ 
στρατεύματος. ΤΑΡΥῚ ἴεσθαι. ἢν Α.Β.Ο. Οει. ἃ οἱ ααααηὺ Α.Β.Ο. 
2.8. ὑπὲρ] ἐπὶ Ζ. δὲ] δὴ Β.Ο. μένω Ἡ. ἀπ Α. 42. πότε- 
ρον Α.Ο. αἱρεῖσθαι εἰ συμπέψαι ἃ. κελεύει ἀπὸ τοῦ στόματος συμπέμψαι 
π-λαβεῖν. ϑυϊαδβ ν. στόμα. 
φῶν ἐν τῇ ᾿Αναβάσει. 
δύ αα8, (θί. οὐραγίας. 
Ο. οἵη. Ν. 
ἐν τῷ Ε΄. 44. ἠδύναντο Α. 
οἱ 46. 1κΚ. 45. καὶ---ἰαὐυτῶν οτη. Εἰ. 
ἑαυτῶν κελευομένοις Ὁ).Ε.Η.Κ.1,.Ζ. 

41. ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον] Ροϊγω- 
ΠῸΒ 1. 40. 2: Ξενοφῶν, τῶν βαρβάρων 
προκαταλαβόντων στενὸν τόπον, ἢ τὴν 
πάροδον ἀ ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι. τοῖς Ἕλ- 
λησιν ἢ ἣν, συνιδὼν ἀ ἀπό τινος ὄρους ἔφο- 
δὸν ὁ ὄντα τὸν λόφον, ἐφ᾽ οὗ τὴν φυλα- 
κὴν εἶχον οἱ βάρβαροι, παραλαβὼν Ἕλ- 
νας, ὅσους ὑπελάμβανεν ἱ ἱκανοὺς εἶναι, 

τὴν πορείαν ἐπὶ τοῦτο ἐποιεῖτο, κατὰ 
κεφαλῆς αὐτῶν βουλόμενος γενέσθαι. 
Οἱ μὲν βάρβαροι τοὺς πολεμίους ὑπερ- 

Απίαί. ΒΘ ΚΙΚΟΥΙ Ρ. 77. 1 
μακρὸν Ἀ. Β.Ο.Ε. Οεῖ. μακράν. 

43. μέσον πλαισίου Α.Β.Ὁ. 
ὁ χειρίσοφος Ροϑῦ τριακοσίους οτη. Δ. Β.Ο.. 

εὐθὺς---ἄκρον οτὰ. Α.Β.Ὁ. 

᾽ ᾿Ὶ , μα 

Απὸ στόματος. 'Ξενο- 
οὐρᾶς Α.Β.Ο.., 

αὐτῷ αὐτοὺς Α.Β. 
ΑΝ, κ 

ἐπιλεκτῶν Ὦ. 
ἁμίλλασθαι Ὠϊς 

τοῖς ἑαυτῶν κελευομένων 1. τοῖς 
46. ἀπὸ τοῦ ἵππου Α. 

ἄνω γενομένους ἰδόντες ἔφυγον, Ξενο- 
φῶν δὲ ἀσφαλῶς διῆγε τοὺς Ἕλληνας. 
ἘΠῚ δρραγθῖ οχ ἢ. ]. βου] Πα π 6556 
ἔφοδον οὖσαν ἐπὶ τὸν λόφον. Ο)}ὟἮΝ. 
Εὔοδον ν6] εὐέφοδον (ὑοΥδθ65, 4 τη 
ἢος οαπὶ 11ο ρουτηαίαϊιπη ΟΥτορ. 2: 
4:12. ὅδ6α οοῃΐ. ΓΠ68. ΒΙρρΒ. γ. Ἔφο- 
δος, Ρ. 2584 58. 

43. τριακοσίους] Μοιο ΓΕΡΊΙΠῚ ΚΓ ΡΔΓ- 
[Δ ΠΟΤ Πι, 46 αὰο ΤΠ Πμπογά. 5, 72 οἰϊαῦ 
Τυομοσαβ. ΒΟῊΝ, 

[25] 

[26] 

[27] 

[28] 
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΄ 37 - Ἁ ’, 

παρεκελεύετο, ᾿Ανδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα νομίζετε 
ε “ “- Νν Χ ΄- Ἀ ΄- - 

ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν 
7 Ἁ Χ 7 

47 ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπτὴν πορευσόμεθα. Σω- 
7 ἣυ Ἔ ΄ Ξ » » 5, 3 »ὶ Ν 

τηρίδης δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν, Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, 
Χ Ἁ Ἀ 5 ᾧἁ ΄ ΄σ Μ' 

ἐσμεν" συ μὲν γὰρ ἐφ ἵππου ὀχέϊ, ἐγὼ δὲ χαλεπώς κάμνω 
48 τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ὃς ἀκούσας ταῦτα καταπηδήσας [29] 

ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως, καὶ τὴν 
ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων ἐπορεύετο" 

7 Ἁ “ 2, ε “ 

ἐτύγχανε δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν" ὥστε ἐπιέζετο. 
ω Ἁ 37 ᾽7ὔ , ΄σ΄ Ἁ 

καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ 
57 7] ᾽ ε ᾿ ε Β' ὧν ΄ι. 

49 πισθεν παριέναι μόλις ἑπομένοις. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶ- [30] 
,ὔ Ν ’ ἈΝ ΄-΄- Ν 7 

ται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδην, 
ἔστε ἠνάγκασαν λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὁ 
ἀναβὰς, ἕ ἕως μὲν βάσιμα ἦν ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ 

ἄβατα ἦν, καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθά- 
Ὧ »μ. ΣῊΝ ΄ Χ , 

νουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 

ΚΕΦ. Ε.. 

57 Χ ΄ Ἁ , » 2᾽ ἈΡ ΓῊΣ 

ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἐφευγον ἢ ἐκα- 
5. 7 ε τ ὕτλ- Υ͂ Ὄ ἂν « ἘΝ Ν 

στος ἐδύνατο. οἱ δε Ἑίλλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ ἀμφὶ 
᾽ ΕΝ, “-“ 3 ΄ Ὑ, εῶλ 

Τισσαφέρνην καὶ Αριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὃδον 
3 ε δὲ » Ν εἐ 7, β ́ » Σ 

ῴχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατο- 
᾽ 5 7 “ “ 3 “- 53 ᾿ Ν 

πεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. ἦσαν δὲ καὶ 
32) ΄΄ 7] ΄ο ΄σ΄΄  ς 

ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ 
“ , π ᾿ “ ΄ ΕΞ Υν μ᾽ 7 

“τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμὸν. ἡνίκα δ᾽ ἢν δείλη, [2] 

ἐπὶ Α.Β.Ο ΒΕ. Οί. εἰς. ἀμιλλέσθαι Α. τοὺς παῖδας καὶ τὰς Α.Β.Ὁ, 
Ἐ. Οεί. παῖδας καί. νῦν οτη. Α.Β.0. χρόνον ροβῦ πονήσαντες οτη. Α.Β. 
σε . πονήσαντες οτη. Η. ρΡΓ. ἀμαχεῖ ἃ. τὴν λοιπὸν ὦ. πορευόμεθα 
Α.Β.Ο. 47. σωτηρίδης Α.Β.0.Ε. Οδεῖ. σωτηρίδας. δὲ οτὰ. Α. συκαι- 
ὦνιος (ὐ. συκιώνιος Α. σικύνιος Ἡ.1.1.. σικίνιος Κα. σικώνιος σ. εὐ φαϊὺυ 5. ν. Ε, 
ΓΔΡΥῚ ὀχῆ. 48. ὠθεῖται Α.Β.(. (ει. ὠθεῖτο. ἔχων δἀάαπί Α.Β.Ο.Ε. 
θώρακα] ἑώρακα Ὁ. πιέζοιτο Α.Β.0.Ε. ὑπάγων Β.Ο.Ε. ἀπάγων ἃ. μό- 
λις Δ.Β.0.Ε. Οεῦ. μόγις. ἑπόμενος Α.Β.Ο. 49. καὶ βάλλουσι οτη. Ὀ.Ε.-- 
ἔὰ Ζ. ᾿σωτηρίδην Α.Β.Ὁ. Οει. σωτηρίδαν. ἔστε Δ. Β. Ο. Οεῖ. ἕ ἕως. ἕως 
μὲν Ββ. ἦν ἐπὶ τοῦ ἵππου Α.Β.Ο.Ε, Οί. ἐπὶ τοῦ ἵππου ἕως μὲν β. ἦν, Ὠἶβὶ φυαοᾶ 
ἀπὸ τοῦ ἵππου ΙΚ. εἰ μὲν 5. ν. Ὁ. βατὰ Α.Ο. τοὺς πολεμίους] τοῦ πολεμίου 
Ὁ. ργ. 1. εἴχοντο ἄκρον 1. ἀποτραπόμενοι Α.Β.Ο.}).Ε.---Τ ΝΜ 1, Οεί. ἀποτρε- 
πόμενοι. δὲ ΠῚ. . ἐστρατοπεδεύοντο Α.Β.Ο. Οεἰ. ἐστρατοπεδεύσαντο. 
Ροϑβῦ αυοᾶ εἰς τὸ πεδίον οἴη. Α.Β.0 Ε. μεστῇ οτη. Α.Β.0,, πολλαὶ Ε'.--Ἴ,, 
ΤΙ, τῷ πεδίῳ] τὸ πεδίον Α. 

46. Σωτηρίδης) [οοὰτη πῆς ἔγαηβ- καὶ σκευῇ βαρυτέρᾳ χαλεπώς καὶ ταλαι- 
{α}1 Ετοπίϊη. δἰγαΐθρ. 4,06,2. ΖΕΓΙΝ, πώρως ἁμιλλώμενος. ΗΤΟΗ. 

48. τὸν ἱππικὸν) Ρ]αΐαγοῆτι5 ΡΠΏ]]Ο- ὑπάγειν] Υ.. δα 4, 2, τό. 
Ρατῃ. ς. 6: Πεζὸς ἐν ἱππικῷ θώρακι 40. ὁ δὲ] ΧεΠοΡΒοΗ. 



ΕΒ; 1 ΘΑ Υ: 1δ7 

ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν 
Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πε- 
δίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν" καὶ “γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων 
διαβιβαζώμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. 

3ἐνταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κάειν ἐπεχείρησαν [5] 
, ΙΑ Ν “ ε 7 Α ΡῚ 7 

τας κῶμας. καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠθυμησὰν τινες, 
» οὖ ᾿ » , ᾽ ΄ 5 7 ς ΄ 

ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ κάοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν 
ΐ “ 4. ὁ ν » Ν 7, Ἂν αν » - 
4 λαμβάνοιεν. καὶ οἱ μεν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῃεσαν ἐκ τῆς 

͵ «ε Ν μα “- Ε ᾿ς ’ὔ| “ Ἄ 

βοηθείας. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς 
΄ ΨΥ, ᾿᾿ ΑΒΕῸ," “ 7 » 4 δ, ὦ 

τάξεις ἡνίκα ἅπὸ τῆς βοηθείας ἀπηντησαν οἱ Ἕλληνες 
δέλεγεν, Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες ἡ Ἕλληνες, ὑφιέντας τὴν χώραν [4] 
ἤδη ἡμετέραν εἶναι : ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, 

μὴ κάειν τὴν βασιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλ- 
3 «ε “ ἊΝ “ 

λοτρίαν. ἀλλ᾽ ἐάν που καταλείπωσί γε αὐτοῖς τὰ εὐ, 
ό δεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. ἀλλ᾽, 

Χειρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς κάοντας ὡς 
ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. ὃ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν, Οὔκουν ἐ ἔμοιγε 

δοκεῖ: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, κάωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον 
7’ 

παυσονται. 
3 λ Ἁ Ν 5 Ἁ Μ Ν 

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ τὰ 
3 7] 53 Ἁ “ 

ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ συνῆλθον. καὶ 
5 “ Χ 53 Ὑ, . Ν “, 5 ς “4 

ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἣν. ἐνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἢν ὑπερύ- 

2. οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται Α.Β.Ο. (Οὐε(. ἐπιφαίνονται οἱ πολέμιοι. τινες Α. 
γὰρ οἴῃ. Α.Β.Ὁ. κατελείφθησαν Α.Ζ. 4. ΓΛΌΥΪ καίειν. ἐπεχείρισαν 
Ἀ.Β.0.}. μὴ οτη. Α. κάοιεν] καίοιεν Δ. Β.Ο., φὰὶϊ Ροβὺ καί ᾿πτεγᾶπα, αὐ 
νἹἀθίπαιν, ν Θ ΘΙ, Ε,. (ί. καύσοιεν. οὐκ] μὴ 4. τὰς τάξεις Α.Β.0.Ε.. 
(ει. ἐπὶ τὰς Σϑξει. ἐκ τῆς βοηθείας Μ. Ν. Ζ'. βοηθείας] βαθείας Α.Β.Ο. 
ἀπήντησαν Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. ἀπήεσαν. 5. ὑφιέντα Α.Β.Ὁ. ,ὑφιέντες Ὁ. ΑΙά. 
ὑμετέραν Ο.Ε1.Κ.Ὶ.. κάειν Ὦ. βαίνειν Α. Ὃ καίειν Β. Οδί. κάειν. κάουσιν 1}. 
καίουσιν Α.Β.Ο. (Οὐ. κάουσιν. ἀλλ᾽ οἵη. Ε. --ἴ Ὁ. καταλείπωσι Βι Ο. 
καταλείπουσι ἃ. Οὐεΐ. καταλίπωσι. αὑτοῖς] αὐτοὺς Α.Β.Ο. Οεί. αὐτοῖς νε] αὐ- 
τῆς. τὰ οἵα. Α.Β.6. ἐνταῦθα] ἐκεῖ Ἐἰ. 6. μοι] μοι ἔφη Α. κάον- 
τας Ὁ. καίοντας Α.Β.Ο.Ἐ. οι. κᾷοντας. ὡς οἵη. Α.Β.6, ἀλλὰ---ἀπῆλθον 1Θ 
κάωμεν Ὦ. καίωμεν Δ. Β.0.Ε. Οεῦ. κάωμεν. 
θον. συνῆλθον] ἐνῆσαν Α.Β.0.Ε.. 
ααϊ δηίρα ἐνταῦθα, Ζ. 

4. οἵ Ἕλληνες] ΠιΒΕΠρτηΐΓ ἃ ὈδΓ- 
ὈΔΥ]5. 
δ. ἃ διεπράττοντο (2. 3, 27)» --νῦν 

αὐτοὶ κάουσιν] Ογτορ. 1,4. 6: Ἃ πρόσ- 
θεν τῷ Σάκᾳ ἐμέμφετο, ὅτι οὐ παρίει 
αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη Σα- 
κας ἑαυτῷ ἐγίγνετο. 

ἡ. σκηνὰς} “Βαΐ 3, 3,1, ἴξ ἰδ 5εἰἃ 
τΠαῇ [Πη6 50] ἴθὺβ θαγπμβθα {Π6}1 ἐδηΐξ ; 

7. ἦλθον Α.Β.Ο. Οει. ἀπῆλ- 
ἔνθεν] ἐντεῦθεν 1).Η..---Ἡ, Τ' ἴῃ τηᾶγρ'., 

ΏΠΘΠΟ6 Μἷ7ὸ ΤΑΥ͂ σΟΠοΙαθ {παΐ {Π6 
νου ἐθηΐβ ἴῃ [15 ΡῬ]αοα τηθδηΐ Πο- 
[ΠἸηρ' πΠΟΓ6 ὑΠπδῃ {Π6ῚΓ βίδς 05 1 [Π6 
ΘΆΤΩΡ, ---80 {πᾶὸ ἴπ6 τϑῦτηρ οὗ {Π6 
[ΤΟΟΡ5 ἴο {Π6}Γ ἐθηΐ5, ΠΟΥΓΔΙΠΪΥ τπηρδπΐ 
ΟὨΪΥ ἴο {πο} βίδίοη ἴπ {π6 δίσνοιαο.᾽ 
ἘἈδΠΠ8]]. Πιδίγ. Ὁ. τόδ. ὅ1ὸ 1ηἴτἃ 4; 
4: 14: σκηνοῦν. 

ὄρη] ΔΓ ΟΠΟΥ ΠῚ, 4; ἴ, 2 

[5] 
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ἐν. Ἁ -“ ἷ Ἂς ΄ ᾿Ὶ Ἅ, 

ψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος τὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ 
’ ε ’ὔἅ ͵] ΄“- ϑ' 

8 δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. ἀπορουμένοις 
3 κ ΓΝ πο ΄ ῳ ᾽ Ν ῇ “- 

δ᾽ αὐτοῖς προσελθὼν τις ἀνὴρ 'Ῥόδιος εἶπεν, ᾿Εγὼ θέλω, ὦ 
"“, ’ ε ΄- Ν , ε 4 Ν 

ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν 
Ὁ 7, ε ΄ ΄7, Ν 

ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορί- 
3 7 Υ, ΄ » “ ΕΩ 

θσητε. ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, ᾿Ασκῶν, ἔφη, δισχι- 
7 ᾿ ε ἴω , 53 ΄- 

λίων δεήσομαι: πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς 
"  γ85 ΄, Ν ε Ἃ ’ 

καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρε- 
ν. ’, ’ ΄ ΄ - ἴω 

τοχοιὶ τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆ- 
ἈΝ " - 7 ’ Χ ᾿, ᾿ 

σθε περὶ τὰ ὑποζύγια: τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς 
ΕῚ ῇ ε 3 ἣ 3 ὰ 

ἀλλήλους, ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ 
3 Ν “ » ΄ Ε Ἃ οἷ ἈΝ Ν 5 ’, 

ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ ἀμφοτέ- 
7 » “ς“»-Ἂ- ΟὟ ΄- » ᾽ σ Ἀ 

τι ρωθεν δῆσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω. ὅτι μὲν 
3 » 7, 3, - Ἀ Ἀ 

οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε: πᾶς γὰρ ἀσκὸς 
ἊΝ κ ων Ω͂ Ἁ ’ 

δύο ἀνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι: ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν 

ὁ ποταμὸς Α.Β.Ο.Ε. Ἃεε. ποταμός. τὸ βάθος) βάθος Ἀ.Β.Ὁ. 8. ὦ 
ἄνδρες διαβιβάσαι ἡμᾶς ἃ.Β.(. ὦ ἄνδρες ἡμᾶς διαβιβάσαι Ἐ. ὑμᾶς διὰ ὦ ἄν- 
ὃρες βιβάσαι Μ. Οεί. ὑμᾶς ὦ ἄνδρες διαβιβάσαι. ᾿ ἂν ἐμοὶ Α.Β.Ο. Ὁ εἴ. ἦν 
μοι. δέωμαι Ὁ. τη. 5εα. ὑπηρετίσετε---πορίσετε ἃ. μισθόν μοι δώσητε 
Ε. 9. δέοιτο .Β.0.ΕἙ. (Ἕεεὲ. δεήσοιτο. ταῦτα δηῖα πρόβατα οτη. Ἀ.Β. 
(. καὶ αἶγας] αἶγας Η.1.Κὦ.Τ. βοῦς Α.Β.Ο. (Ὁ εξ. βόας. παρέχοιμι Ἀ. 
1ο. οἷς] ὡς .Ε.1.Κ. χρῆσθαι Δ... χρῆσθαι ἀνάγκη Εἰ. δ᾽ ἔφη ροβὲ 
τούτοις οτα..Α.Β.Ο. ξεῦξαι Ὠ.Ε.--Τ,Ζ. ὁρμίσας Β.Ο. (εξ. ἁρμόσας. ἀγκύ ἀγκύ- 
ρας) ἀγγύρας Α.Ὁ. εἰς τὸ ὕδωρ] τὸ ὕδωρ Δ.Β.Ὁ.., φαΐ ραρίπατη οἰδθαϊξ νος. 
ἀγκύρας, Ἰποϊρὶΐ γος. τὸ ὕδωρ. διαγαγὼν Α.Β.Ο. Οεῖ. δὲ ἀγαγών. ἐπι- 
βαλλῶ Α. 11. καταδύσεσθε ἐντεῦθεν εἴσεσθε Ἐ;. ἴσεσθε Α.Ο. πᾶς Α. 
Β.Ο.Ε. Οεὲ. ὁ. ὀλισθάνειν Ῥοτβοῃμβ. ὀλισθῆναι ἃ. ὀλισθάναι Β.Ο. ὀλισθᾶ- 
ναι Εἰ. (ὑεί. ὀλισθανεῖν. 

ὁ ποταμὸς] ΤΊρτῖΒ. ΞΟΗΝ. 
8. κατὰ τετρακισχιλίους) {Π{ὙἸ0 5 Ὶ5 

ΤΏ1116 σοΟΠΊρΡΑΓδίΒ ; ΘΌΟΓΙΠΊ Πα ΐΒη 18 
δύο ἄνδρας, αἴ 5. 11. αἸοιϊέ, ἕξει τοῦ μὴ 
καταδῦναι. ἩΠΤΟΗ. 

9. ᾿Ασκῶν] διθαβ ἴαπη ᾿πηῆδ[!5 
αθδιη 5ίγατηθηΐο γϑίευβ ΔΙΠΏΠΠ65 {{8- 
ΠΟΘ ΠῚ τηυ]ία οΟἸ]οροσαηΐ ΘΧχθηρ]α 
(ὐαβαὰθ. δὰ ' αθύοη!! {π]. ας. 57. εἴ 
ϑίθννθοι. δὰ Ψερεί. ]. 2. ς. 7. Ὗ. δα ε, 
5»»ιο. ΗὔΠΤΟΗ. Οοπΐξ. αἸΌΡοη. Ηϊδβί. 
ς. 24. ἃπηοΐ. 1οΟ. [μαγαγα. Πίβοου. ἴπ 
ἐδε Πἰιιΐη5 9Γ᾽ Νιίπευεν, Ρ. 53: “ΤῈ 
ἈΠοαϊαη δα ρευμαρβ ἴδῃ ἢ15 1ᾶῴδᾶ 
ἔγτοπῃ [Π8 Ταξίβ τ δι οἢ πεσε Πθη πδοὰᾶ 
ἴογῦ 186 παυισαοη οὗ [ῃ6 ΤΊΡΥΙΒ, ἃ5 
ΠΥ ἅτ ἴο {ῃ15 ἄδγ." 

φυσηθέντα) [πί6}]. δέρματα εχ ἀπο- 
δαρέντα ρΡείεπάα. ΗΠΤΟΗ. 

1Ο. ὁρμίσας] Νυϊραίατη ἁρμόσας 6Χ 
Β. Ο. οοὐτεχὶ. ὅϑ'εα μείονα νυ]ρὰ- 

τὶβ ἀἸβποο νϑγθοστ ζεύξας τοὺς 
ἀσκοὺς, πρὸς ἀλλήλους ἁρμόσας ἔἕκα- 
στον ἀσκὸν. τηὰπῖαπαα ἔπἰξ. [ἴὰ Θηῖτη 
ἱπθρίθ τϑρεΐεγοίσ ααοα αἰοίαπι ἔα- 
ογδΐ : ἁρμόζειν φηΐτη ἢ. 1. ἰάδοτη βιστηῆ- 
οαῇοῖ αυοα ζευγνύναι. Ῥυτοίεγεα 580- 
Ἰωοαπη ΟΥ̓ Ἰομθη πρὸς ἀλλήλους ἕκα- 
στον ἀσκὸν ΤΊΤΟΥ (ΟΙΕΥΑ556 ὙΓῸ5 606- 
ἴοβ. ϑΠσοὲ Ἰαηρεηάα βαπί ὁρμίσας 
ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας, ἰαρταΐ- 
διι5 αρρεπϑδὶβ δἰπσιίος εὖγε ἤτγτπαῦο. 
5ΟῊΗΝ, Νοία δυΐεπι Ἰοσπο ἀφιέναι 
ἄγκυραν, ΠΔΙΩΨΙΒ ΟΠΊΪ558 ἃ ΡΟΙΠΌΘΘΙ, 
1032. Οεἴογαμα οοπῆ,. 46 μος ρΡοπῃίβ 
Βπεξίονν εὐ Κόβεοῦν Οεβολίομέε (168 
στίοοϊι. ΚΥτιοσδιυεβθηβ ἢ. 1τ01. Διαγαγὼν 
εἰ ἀμφοτέρωθεν ᾿πίεϊσοπάα ἀ6 ἤπν]ο 
Ε͵άβαα ΥἹΡΙ5. 

11. ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι) ΝΙΊΒΙ 5Βογῖ- 
Ῥεηάμπι τὸ, πὖ Αὐτῖὰηὶ ΑΠδὈ. 2, 27. 2 : 
Τούτους μὲν ἔσχε τοῦ μὴ---ὠἤὄσθῆναι, εχ 
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ἈΠ Ἑ “ ᾿, 3 7 “ “- σι 

τῳ ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς [7] 
Ν ᾿ 7 7 Ις 3 Ν 37) Ε] Υ͂ 

τὸ μέν ἐνθύμημα χαρίεν ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον" 
53 Ν ς 7 ΄ σ᾿ ἃ 3 Χ 

ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς 
΄“- Ἃ Χ Ἂ 7 ΄- “-“ 

13 τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. ἐνταῦθα [8] 
᾿ ἀν ᾿ς 5 Ψ 3, Ἃ " 

τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν [ἢ ] πρὸς 
“ Ν Ὁ , ῇ γ΄, 

Βαβυλῶνα εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἐνθεν 
» ΄ “ «ς 5 ἃ » Ἁ » 

ἐξήεσαν: ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθε- 
“ “ 5 Γι Φ Ἁ ᾿ ε 

ὥντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ 
σ ἐν Ἦν “ι Ψ, » - ε Ἁ “7 

14 ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. ἐνταῦθα οἱ μεν ἄλλοι στρα- [9] 
“ ᾽ Ν ΄ 5 ς .. Ν Ν « 

τιῶται ἀμφὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ 
,ὔ “- 7 ᾿ ς ,ὔ 

λοχαγοὶ πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἐαλωκο- 
5 Ὗ , “-“ Ζ ' δι οὖ 5 ε 

τοτας ἤλεγχον τὴν κυκλῳ πᾶσαν χώραν τίς εκαστὴ εἴη. οἱ 
Δ .ῃΨ, Ψ δ ς Ἂ Ν 7 “ ᾿΄ κς “ 

δὲ ἔλεγον ὅτι τα μέν πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα 
3, Ν 7] 353.» δ σ΄“ ε ᾿ ἝΝ “ 8. ΠΑ “- ΄ 

εἴη καὶ Μηδίαν, δι ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἐω ἐπὶ Σοῦσά 
τε καὶ Ἐκβάτανα φέροι, ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται 
βασιλεὺς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ 
Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς 
Ψ 7 σ » Ἂ “, “4 Ν 

τό ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Ἱζαρδούχους ἄγοι. τούτους δὲ [10] 
ΕΒ 3 “- ἈΝ ΝΑ ν Ν 3 ν 

ἐφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὀρὴ καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ βασι- 

σχήσει] στήσει Ὁ. 12. [ΛΔὈτ] Χάριεν. οὐδ᾽ ἃ ἂν ἐπέτρεπον τοῦτο (8ϊς 
ΘΕΆ ΤΩ Α΄. ΡΓῸ τούτων) ποιεῖν Β. οὐδὲν ἂν τοιοῦτον ἐπέτρεπον ποιεῖν Εἰ. 12, 
ὑπανεχώρουν Β.0Ο. ἢ] ἣ νεὶ] ἣ Α.}. ἢ πρὸς βαβυλῶνα αεἸοῦ δ βίτυ5 Αοῦ. 
Εγαα. ἃ. ΥΜ149» Ρ. 418. κατακαύσαντας ἴ,. ἀπήεσαν Εἰ. προήλαυνον 
Π.Η.--Π Ὁ. θαυμάζειν Δ. Β.Ο.Ε. θαυμάζουσι "1... σογγροῖτιϑ, θαυμαζόντες. Ι; 
ΚΙ, Οδί. θαυμάζοντες. οἱ οπ. ἴ,., θὲ ἐγσπαρτλίιξαι Β. 14. ἀμφὶ τὰ] ἐπὶ 
τὰ Α.Ο. ἐπεὶ τὰ Β. Οοηῖ. ναΓ. 50Υ. 4» 1, 5: ΑἸΟααὶ βου πα π περὶ, τι 8. 7. 
καὶ οἱ λοχαγοὶ ομχ. Α.Β.Ο.Ε, συνάγοντες 1). ἑαλωκότας Α.Β.Ο.Ε, Οεί. 
αἰχμαλώτους οατη δυϊάαν. ἤλεγχον Δῇθυθηίθ οἱ δὲ--εἴη. 15- μὲν οἵα. Α.Β.ὉΟ. 
ἠῶ Α. ἠὼ Β. ἡῶ (. ἐσβάκτανα ΔΑ. φέρει Α.Β.Ὁ. φέροιεν Ἐ'---  ν,, φέ- 
ρειεν ΑἸά. καὶ ἐαρίζειν οτα. Α.Β.ὉΟ. ἔνθα---φέροι οἵη. [9., 6δα. πὶ. Βὰ0- 
ΡΙΘΠΒ ἴῃ τηδγρ'., οὐ Εν φέρει Δ.Β., ποῦ Ὁ. ὅτι οἴη. Δ. ἄγει ϑθρμδηυβ 
ΒγΖ. 8. καρδοῦχοι οἰζδη8 Ὠϊης ἐς κ. ἄ, τούτους δὲ π. εἶναι καὶ βασ. οὐκ ἀκούειν. 

οοα. Ῥαγῖβ. ἀρ ΒΘ ΌΠθσιιη ργοοῖ. Ρ. ταηΐ οἱ οοιηρυββεσαπί. ΖΕΌΝ, Οτο- 
πιπ Ὗ. ἀπποῖ. δα Η. ΟΥ. 4, 8..Ρ. αἸὈΌ11πι8 οϑύ ἀθ]θ μαμὰ 6886 ἤ. 

12. χαρίεν] Ἐπαβίδίῃ. εὐ 56}0]. Ἦσπι. ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν) ΟΟηζογοη τα 
Ι. Π, 98: Τὸ χαρίεν δῆλον ὡς ἐπὶ νἱάθίῃ ΟυΠῈ νου ἐοικέναι, φιοα 1η- 
ὀνόματος παροξύνεται,---τὸ δὲ προπαρ- ἤηϊῦνο ρδυϊζου δία ρῬδγ ΟΙρΙο 0η- 
οξύτονον χάριεν ᾿Αττικόν ἐστιν ἐπίρρη- λα, οἴϑ1 δα]θοίνι ὅμοιος σοηϑίστιοί!ο 
μα ἀντὶ τοῦ χαριέντως. ΗΌΤΟΗ. οὐτὴ ᾿ἸΠΠΠ ΝΟ ΠΟῚ ΓΠΪΠτ15 ΒΙΠΡΊ]ΔΥΙΒ 

: 13. εἰς τοὔμπαλιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνα] φᾳαδπι γε] διαφέρειν ΠΟΠ ᾿πηρουβοπᾶ- 
᾿ Ποαϊογιιέ υἷα ψιδ αὐεγϑα ογαΐ α Βα- Ἰιΐθι: ΡΟβ] οὐτὰ ἰπΗΠΙνΟ 3, 4, 33. 

ὀψίοηθ. Οὐυοά 51 ρΙαπθ βαάθιη νὰ α]ὰΔ ΝΌΩ αἸΒ5ΊΠ.116 ἰαίθη τοῦ κλάειν καθί- 
νοηοσδηῦ ἢὶς τϑα!ΠἸϑβθηΐ, 81 θββθηῦ ζοντος ΟὝὙΤΟΡ. 2, 2, 14. αυοα ρΡ80]10 
Ταρϑίευβ ν]8 ΒΑΡΎ ]Οποπιὶ γοβα8Β. ἀν ροβύ αϊοαν κλάοντας καθίζειν. 
γΘΙῸ δα] α] πὶ ἀοἤδχογιιηΐ δ ἰδία να, τες θερίζειν] Μ΄. Ογτορ. 8, 6, 22. 
οἵ Τϑαϊθγαπῦ ΡΟῚ νἱοῸ85 Ἰηΐθργοϑ, ῬΘΓ 
]ΟΟῸΒ 8]105 ααδια ατι05 δηίθ το] τι6- ΞΡΝΘΕΝΕ Ηοαϊο Καυγάβ. Υ.. 
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΄ὔ 5» 5 ͵ Ε Ν Ἂ Ε “-“ 5 » ᾿. 

λέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλα καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς 
Χ Ἀ 7 ΄ὔ Ἷ 5  Ά 

βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας" τούτων δ᾽ οὐδένα 
» “ ᾿ » 7 ε , 7, εἶ 

ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχωρίαν. ὅποτε μέντοι πρὸς τὸν 
,ὔ Χ 5» “ ͵ , Ν » 4 

σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμιγνύναι 

1) σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτοὺς. ἀκού- [ττ7 
΄- ε Ν ΕῚ ᾽ὔ Ἀ 5 - 

σαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χωρὶς τοὺς ἐκαστα- 
͵ Ψ, 4 5ῸᾺΧ “ ῳ σ΄ 

χόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὅποι πο- 
7] 32) » “ Ἁ ΄- ΄ ΄σι 

ρεύεσθαι ἔμελλον. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον 
5 ο ΄- ,ὔ, » 7 » - 7, 

εἰναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβαλεῖν" τούτους 
Ν ΄ Ε 3 7 “ Ὁ ᾽ ’ 

γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ᾿Ορόντας 
53 “ Ν » 7 5 “- " "΄ 
ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν 
5 “ »,7 7, 5,4. ͵ »4 7 " 

ι8 εἰναι ὅποι τις ἐθελοι πορεύεσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, [1τ2} 
ῳ ε 7 ͵7] “ [4 Χ 7ὔ ΄ 

ὅπως ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο" 
Χ ο ε ᾿, “ ν, 7 Ἁ 

τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκατα- 
ληφθείη" καὶ ̓ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, συσκευ- 
ασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἂν τις 
παραγγέλλῃ. 

τό. ἐμβαλλεῖν ἃ. ἐμβάλλειν Ὁ).Η.---Ἰ,.1.Ζ. πολεμικὴν στρατιὰν βασιλι- 
κὴν Α. οὐδένα ἀποστῆσαι Ἀ. οὐδὲν ἀποστῆσαι Β. οὐδέν᾽ ἀπονοστῆσαι Ο. 
τὸν Ροβί σατράπην οτη. Α.Β.0. πείσαιντο Ἀ.Β. Ο. ἐπιμιγνύναι. Α.Β. ΕΒ. ἐπι- 
μιγνῆναι Ο. (ει. ἐπιμίγνυσθαι. σφῶν) ἐφ᾽ ᾧ ᾧ Α.Β.6. ἐκείνον καὶ πρὸς 
ἑαυτοὺς ἐκεῖνος Α. ἐκείνους καὶ ἐκεῖνον πρὸς ἑαυτοὺς Β.. Οεῖ. ἐκείνους καὶ ἐκεί- 
νων πρὸς αὐτούς. 17. δὲ ροϑί ἀκούσαντες οἴη. ἃ.Β.0 Ἑ. οὐδὲν δὲ δῆλον 
Α.Β.Ὁ.Ε. ὅπῃ 19).Ἐ.---,,1.Ζ. εἶναι ἐπὶ τῶν Α. ἐμβαλεῖν Β.Ο. (Ὁ ε(. 
ἐμβάλλειν. διελθόντας Α.Β.(ὐ. Οεί. διελθόντες. ἁρμενίαν Ἀ. οἴ οὑπὶ ἴ,. 
ΠΗ 4,1, 2. εὔπορον] ἄπορον Ἀ.Ο. εἰ Β.. δα επα πη. οφογτεοίαβ. ἐθέλοι Β. 
ΤΡ ΚΟ. Οει. ἐθέλει. 18. θύσαιντο Α.Β.Ο. ἡνίκα καὶ Β.Ο.Ε. ἡνί- 
κα ἃ. Οεί. ὁπηνίκα οὐτη ϑ'ϊάα Υ. ὁπηνίκα αἰεγθπίβ οἱ δὲ ἐθύσαντο ---- ποιοῖντο. 
τῆς ὥρας] γρ. τῆς χώρας τηᾶῖρὸ Ὦ. ποιοῦντο Ἀ. ὀρέων Α.Β.0.}. Ὁει. 
ὀρῶν. ἐδεδοίκεσαν ἃ.Β.ΟΟ. (εί. ἐδεδοίκεισαν. ἐδεδοίκησαν ἴ.., προκατα- 
ληφθείη Δ. Β.Ο.Ε. Οδῦ. καταληφθείη. δειπνήσαιεν Α.Β.Ο. Οει. . δειπνήσειαν. 
σκευασαμένους Ἀ. σκευαζομένους Β. σκευασομένους ΟΟ. συσκευασμένους Η.- Ἱ,. 
ἘΓΎΘΕΕΙ συνεσκευασμένους. Οὐηΐ. γΆΓ. ΒΟΓ. 2.1, 2; 4,0.1; Ὁ ἘΨΕΙ. Ὁ. 
Ἔν ΤᾺ παραγγέλλῃ Β.Ο. παραγγέλῃ Δ. (εἰ. παραγγείλῃ. 

ΑἸΠΒυγο τη. Ρ. 155. 246, Κοςἢ. Ρ. 1815. δαϊίαβ αἰοϊῦ: Πόλεμος ἡ ἡμῖν ἀκηρυκτὶ καὶ 
τύ. ἐπιμιγνύναι] Ῥππογά. 1,2: Ἔπι- βαρβάροις ἐ ἐγένετο, ἐν ᾧ οὔτε ἐπεμίγνυον 

μιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις" ΤῊ Παρ᾽ ἔτι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ καὶ μυριάκις περὶ σπον- 
ἀλλήλους ἐπιμισγόντων. πο 56γ1|- δῶν ἐ ἐκηρύκευον, οὔτε ἀμαχητὶ πρὸς ἀλ-. 
ΡίΟΥ 80 Ηδβιο δὰ [μβοποπὶ Ρ. 257 ἢ, λήλους ἦμεν. ΑἸΐὰ ν. 1η “68. ϑίθρῃ. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΆΑΒΆΣΙΥΣ.: 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ἐἐ Ν Χ ΕῚ “- 3 ’, » 7ὔ, ’ὔ “ Ἷ 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς μάχης; 
2 Ἧ Ψ, χω - ἃ ΧΝ Ν 

καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς καὶ 
ε Ἂ ΄ ᾽ 7 σ“ 3 , Ν. ὦ 

οἱ συν Κύρῳ ἀναβαντες ἔίλληνες ἐποιήσαντο, καὶ ὁσὰα 
΄, : οἱ Ν ᾽ Ἀ “ῷ 

παραβᾶάντος τὰς σπονδὰς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους 
ἕ Ν, Ν ο ἴω ΄“- 

ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς Ελληνας ἐπακολουθοῦντος τοῦ []ερ- 
ἴων ͵ ΗΙ “" Υ “ ᾽ὔ 

σικοῦ στρατεύματος, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. 
» Ἂ, » ξ 3, « 

2 ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐνθα ὁ μὲν  γρης ποταμὸς παντάπασιν 
5᾽ 3 Ἁ Ν ΄ " 7 ΄ Ν 3 φ Κ᾿ 

ἄπορος ἢν διὰ τὸ βάθος καὶ μέγεθος, πάροδος δὲ οὐκ ἦν, 
Ν Ἂ 7 »ὔ 7 ε λ » ΄- “ 

ἀλλὰ τὰ ἱΚαρδούχεια ὀρὴ ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποτα- 

Γπαΐϊσοιη αὖ Βιργα ναγϊδηῦ ΠΥ]. 
1. ἐποιήσαντο Α.Β.Ο.Ἐ). Οδί. ἐσπείσαντο. ἐπολέμησε Δ. (4 ἐπολέμισε) 

Β.Ο.Ε. τῶν οσογτθοίατῃ . περσικοῦ Α.Β.Ο.ΕὉς. Οδῦ. περσῶν. 2. ἐπεὶ 
-- 4. καταλαβεῖν τὰ ἄκρα οτη. Β.Γ0.Ὲ. μὲν οη. Α. τίγρης] πίγρης 1.Κ. οὐ 
ΒΘΙΏΡΟΥ Τ᾿. Καρδούχεια Ὀ1 Ζ. (εἴ. καρδούχια. 

Εἰ Χόγο Υ..0α 2,1τ,1. τηδίοατη Δ] θα ΘΧ ΒΌΡΟΥΙΟΥθ 8 18Πὶ 
2. ἐπεὶ---4. ἄκρα] δος σοτητηοᾶθ ἃ0- ῃδιγαῖα τϑρθίθπίθιη. Ἕἄπασα Χομο- 

6586 ΡΟ5886 σθηβθυδύ Ζθαηῖαβ, ΠΟ μϊϑη ῬΠΟΠΙ βαθππὶ γοϑύϊαὶ. ΒΟῊΝ, ὯΩδε 
ΠΟΏΠΪΒῚ [Πρ ἀατα ΘΟ πϑδηΐ ταροῦϊ- 5. 4. γείοσίαν δὰ ρδυ]οϊρία αυδθ 86- 
ὉΟΠΘΙΠ ΘΟΓΠΙΏ αἴι88 ΒΌΡΟΙΙΟΥΘ σϑριθ αασπίῃγ, αὖ 5606 οὕτω ἀρπια Ῥ]ΔίΟΠΒΠὶ 
[πογϊπηύ οχροβιία. [ρσἹύιγ ἰἀπααδηι 85815- οἷ 81105. (ὑδίθγυση σαιϊιτη ἐπεὶ 510 ἴῃ Α. 
Ρδοΐὰ βθοϊαβιί. Μιγον ΝΥ δἰβίζ πη, 41] ρῥγῸ ἡνίκα. ν] εὐ ρμούθϑε. Δ  αΪοΥ 11- 
ΡΙδηθ οἰϊτηϊηανι οἵ ἴῃ δηηοίδιομθβ ὈΥΔΥαΒ 80 ὉΠῸ ἐπεὶ 5. 2. 8] ΔΙ [ΘΓ 
Τοίορανιῦ. ΟἹ δηϊτη ὃ οι πάρο- ἈΌΘΓΓΑΒΒ6, ὨΪΘῚ 61118 ΡΙῸ ἐπεὶ δὲ 5. 5. 
δος οὐκ ἦν, ἀλλὰ τὰ Κ. ὄρη ἀπότομα ϑ5οΥ αηἤπτη ριιοῦ ἐπειδή. [ΠΠ1π|8 1Ρ- 
ὑπὲρ αὐτοῦ τ. π. ἐκρέματο ἩΟΠΠΘ ΠΟῸ- 5118 δυΐοιῃ ΠΟ οΙ5. ἃ Οϑίθυβ ΤΠ Θ]1ΟΥ]- 
νὰ ΠῚ ΠΟ ΙΔ ἸΟσΟΥὰ ΠῚ Παρθθηΐ, ὰὑπᾶθ Ὀιι5 ἤδοο οὐηηΐα ΟἸΠ ΘΠ 10 115 αἸ55θη- 
ΓΔΟΪΟ Ε{ΠΠ6Γ18 ΒΕ |] ἃ ΟὙΘοοἰβ οορπο- 5.8 ΟῚ ἴανθῖ ἀθ]θη 8 αιιδ8, 51 δὺ- 
βοιίαγ ὃ Ἰ6Ιη]θ ὨδΔΥΤδΙΟ 46 Το πθιι5 εββθηΐ, ΠΟ [ΠΔΡῚΒ (65] θυ θη 
“ΤΊρτ 18 εὐ ΕἸΡἢγαιβΒ ΠΟηΠ6 δοάθπη (8Π)| Πα} 8 Δ] ΟΡ απ ατ16 ΠΌΤΟΥ τη οχ- 
ἰθ Πα απίθα ποη ροβίία ὃ Ροβίβα νϑῖ-ὀ ογάϊδ.---ἔνθα] Ν'΄. 3, 5, ἢ. 
θὰ ἴρβα οπηηΐα ἰοχψαὶ τηϊῃὶ ν᾽ ἀθηΐαν τὰ Καρδούχεια] ϑίγαθοη!Β᾽ Ιοσιτη τό, 
ἀασίογθη ΧΕΟΠΟΡΠΟΠίθιη, ΠΟ ργαη- Ρ. 747: Πρὸς δὲ τῷ Τίγρει τὰ τῶν 

Μ 

[2] 
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μοῦ ἐκρέματο, ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς διὰ τῶν ὀρέων 
2 πορευτέον εἶναι. ἤκουον γὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅ ὁτι εἰ διέλ- [3] 

θοιεν τὰ Καρδούχεια ὄρη, ἐν τῇ Αρμενίᾳ τὰς πηγὰς τοῦ 
Τίγρητος ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἣν δὲ 

μὴ βούλωνται, περιίασι. καὶ τοῦ Εὐφράτου δὲ τὰς πηγὰς 
ἐλέγετο οὐ πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, καὶ ἐστιν οὕτως 

4 ἔχον. τὴν δ᾽ εἰς τοὺς Καρδούχους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, [1] 
ἅμα μὲν λαθεῖν πειρώμενοι, ἅμα δὲ φθάσαι πρὶν τοὺς πο- 

5 λεμίους καταλαβεῖν τὰ ἄκρα. ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ τὴν τελευ- 
ταίαν φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὅσον σκοταίους 
διελθεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ παραγγέλ- 
σεως πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸ ὄρος. 

ὁ ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος λαβὼν [5] 

τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας, Ξενοφῶν δὲ σὺν 
τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ὁπλίταις εἵπετο οὐδένα ἔχων γυμνῆτα" 

ἢ νά ϑ 
δὴ (ὐαδίαο. δὲ Τ΄. (ὐεί. δέ. στρατηγοῖς [,ΘΟΠΟΪΑνΊμ5, πὖ 3, 5: 17. [λΌτ] 

στρατιώταις. Οὐοηΐ. νΔΥ. ΒΕΓ. 5» 3,4: 8. ̓ : ΔΝ ΕΙΣ οΥ 
ἢν δὲ] εἰ ὃ 

οὕτως ἔχον ΑΡΓΕΒΟΒ. ς Ῥδας. .Ῥ. 640. θη οὗ τὸ στενόν. 
ἢϊς οὗ ραᾶι]]ο ροβί . Ρ Κ. 
εὐφράτου τε. 
5. ἡνίκα δ᾽] ἐ ἐπεὶ δ᾽ Α. ἀμφὶ] ἐπὶ Α. 
ϑυϊάδβ ν. ἀπὸ παραγγέλσεως. 
εἰς 

3. τίγρητος} πίγρητος 
εὐφράτου δὲ (ὐβίδ]ο. [λ᾿σὶ 

οἱ δὲ ἀπὸ---ἅμα ἡμέρᾳ πρὸς τὸ ὄρος 
παραγγέλσεως παρακελεύσεως Ἴ. τὸ] 

τὸ Ὠ. 6. δύ ααβ ν. γυμνῆται : Ὃ δὲ Χειρίσοφος ἡγ. τι στρ. λαβὼν τὸ ἀμφ᾽ 
αὐτὸν τοὺς γυμνήτας ἅπαντας" οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι. 
τὸ (Οὐ. αὐτὸν Β.1.Κ.}.. 
την Β.Ε. 

Παρθυαίων χωρία, οὗς οἱ πάλαι Καρ- 
δούχους ἔλεγον, οσοττοχὶ ΝΥ Ἔβεαιϊηρ. δα 
ΤθΙΟαΟΥ τ4. 27, 6Χ 1ρ50 ϑίγαθοπθ, Ὁ] 
αἷῦ '“ΠἼρτη (ογανθθατη ταάθυε, οἵ ΡΊΪΟ 
Ὁ; τῆς αὶ ““ ἸαΒΙΤΑΤΘ. τηοηΐε8 σστόγ- 
ΘΟ ΟΥΙ ΠῚ αἰΐ. [Ιἄδπ Ρ]Ιηπι8 1]. ς.: “4- 
αἸα 618 οοππθοϊαηΐαγ δυο ἢϊ ᾳποη- 
ἄδτη αἸο!, παπης (Τα ΕΠ], ΡΘΗ πθηΐα 
'ΤΊρτι." ΡΊαγα ἀδὈϊ: ἀδβϑι θυ ΠΏ Μδη- 
ποσί, (ἀθορτ. νο]. 5, Ρ. 224. 50ΗΝ. 
ἀπότομα --- ἐκρέματο] Ηπης ἸοσαΠῚ 

νἹα εὐ ἀθβοτιρβις (ἀ8118 Ῥϑῦϊβ ἃπθῸ 
1694, 4ὶ ὉΓΡΘΠῚ ἴῃ Ἰἰζίοτα τηϑτ]ο- 
Δ8]1 ροβιΐδτη πῆς ποιηϊπαΐ ἨΠαςδη 
Και ἴῃ [{ΠΠπϑὺ. ΡῈ Ὀ]]οαΐο ἀθιπατῃ ἴῃ 
Μασαξίη Εποψοϊορέαϊᾳιιε, Οςεῖ. 1300, 
Ρ. 277-316. ΒΟῊΝ, [μἀγατα, })5- 
σουοτίεβ, Ὁ. 62: “115 τη πᾶν Ὀθθη 
ὭΘΔΙ ΕὝΠΥΧ, ΨΏΘΓΘ ἴΠ6 σεῦ ἰοοΐ οὗ 
1η6 Κυγα!βῃ τηοππηΐίδ!ηβ 15 ἢγβί υναβῃθα 
Ὀγ 1Π6 τἶνεσ. Τὴθ βροῦ ἄρτϑδβ δοοὺ- 
γαΐθὶν ἢ ΧΘΠΟΡΠΟΠ᾽ 8 ἀββουρίϊοη, 
8 1Ὁ ἄο68 ψ ἢ τΠ6 ἀϊδίαπος." (Οοηΐ. 

αὐτοῦ ἃ. αὐ- 
γυμνῖτας ἃ. γυμνήτας 1.Ὁ. γυμνίτην Α.Ο. γυμνή- 

ΑἸμδυνουίῃ. Ρ. 154» αἱ 155 οὑτὰ ἘέπΙχ 
σοηΐετέ ΑἸητηῖδηὶ 20, 7.1: “ῬΒοηΙ- 
68Π1, ΠΙΠΙΤ]ΘὩιΠπ ἴῃ (0116 τηθαϊοοῦῖ- 
το δαϊῖο ΡοΞἰ τπιπ|, γΕΓΘΘΉΒ6 8 ἴῃ ΤΠΔΓ- 
ΘἽΠΕ5 'ΊΡΤ 15. 

3. Εὐφράτου) 1)6 ἔοπεθαβ ΤΊρτ 15 
εβί 1ηἶτα ο. 4, 3; ΕΡΓαΙΒ α. ἡ ἀρ 
5ΟΗΝ. δέγαθο 11, Ὁ. 521: Διέχουσι 
δὲ ἀλλήλων αἱ πηγαὶ τοῦ τε Εὐφράτου 
καὶ τοῦ Τίγριος περὶ δισχιλίους καὶ πεν- 
τακοσίους σταδίους. 

καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον] ΘΌΡΓΙΑ 3,1,21: 
Καὶ εἶχεν οὕτως. (Δαἰθπαβ νοὶ]. 8, Ρ- 
ρΙῆ: Καὶ ἢ ἦν οὕτως ἔχον. 

5: τὴν τελ.] Τεγδιῃ. ΗΠ ΤΟΗ. 
ἀπὸ παραγγέλσεως] [τηρΡ 6110 ΡΕΓ τηᾶ- 

ΠῸΒ ὑγδα!ϊζο, ΠΟῚ Ρ6᾿ ῬΗΡΡΟΘΜΙΘΗ͂Ν ΠΡ 
εβϑὲ παρε ν. Ὁοηΐ. ΗἸΡρδγΟΉ. 4,2 
εἴ 9, οἵ ὑγγνα Ξ5ΟΗΝ. 

6. γυμνῆτα)] ΑἸ. γνμνήτην, αὖ ΒιρΓα 
1,2, 3, οἴ γυμνητῶν 3,4,26. Αἴ γυμ- 
βττλνδιν. 51η6 ναγ]θίδίθ δβϑύ 5, 2,12; σοηΐγα 
γυμνητῶν εοαϊζαγ 6, 3,15. Οὐοηξ. ἰηἴτα 
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» ἊΝ Ν 5. 7 Ἂ , » , ᾽ 

οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι μὴ τις ἄνω πορευομένων ἐκ 
“ 3, ἣν 3 μι Ν 7] “ 

γτοῦ ὄπισθεν ἐπίσποιτο. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἀκρον ἀναβαίνει 
͵ 7 3 7] “- Ἷ, 57 » 

Χειρίσοφος πρίν τινα αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων" ἔπειτα ὃ 
ὑφηγεῖτο" ἐφείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύμα- 

7 

τος εἰς τὰς κώμας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν 
8 ὀρέων. ἔνθα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰκίας [6] 
ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἐφευγον ἐπὶ τὰ ὄρη. τὰ 
δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν λαμβάνειν, ἦσαν δὲ καὶ χαλκώμασι 

“ ΄ ( Ν “), 

παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἱ οἰκίαι, ὧν οὐδὲν ἔφερον 
«ὦ »ῸΛΧ Χ Σ᾿ ’ 5. 7 ε ΄ 

ἱ Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον, ὑποφειδόμενοι, 
5 3 ὔ . “ Ζ » Ἃ φΦ Ἂν εἰ πὼς ἐθελησειαν. οἱ “Καρδοῦχοι διιέναι αὐτοὺς ὡς διὰ φι- 

Ἂ ,ὔ 

ο λίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεῖ “πολέμιοι ἦσαν" τὰ μὲν- 

τοι ἐπιτήδεια, ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι, ἐλάμβανον" ἀνάγκη 
γὰρ ἦν. οἱ δὲ Καρδοῦχοι οὔτε καλούντων ὑπήκουον οὔτε [7] 
“7 Ν 5ῸΝ 3 7 3 Ν νν ᾿ ΄- - 

τιοᾶλλο φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. ἐπεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν 
ε ᾿ς Ψ » δ Α ΟΝ “ 57 ᾿, 

Ἑλλήνων κατέβαινον εἰς τὰς κώμας ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἤδη 
ἴω δ Ν Χ Ἂν 53 Χ Χ Ὡ“ Ἃ ε ’, 

σκοταῖοι, διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέ- 
’ὔ “ ΄' 7’ Ψ Ἁ 

ραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις, τότε δὴ 
Ψ; Ν ω 7] ἴω 7 7 

συλλεγέντες τινὲς τῶν αρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπετί- 
᾿ ἵ , ἤ Ἕ: 

θεντο, καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ λίθοις καὶ τοξεύμασι κατέ- 
» , 57 τ » " 7ὔ Χ » σ΄ » ’ὔ 

τρωσαν, ὀλίγοι ὄντες" ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ αὐτοῖς ἐπέ- [8] 

κίνδυνος ἐδόκει εἶναι Α.Β.Ο.. ϑυϊάαβ. Οεὺ. ἐδόκει κίνδυνος εἶναι. εἶναι εἰ 
μή Α. ἐκ ὄπισθεν Α. ἐπίσποιτο] ἄνω ἐπίσποιτο Α.Β.6. ἡ- τινὰς Ἁ. 
Β.Ο. αἰσθέσθαι! αἴσθεσθαι Β!.(0.10. ΑἸ. αἴσεσθαι . δ᾽ ἐφηγεῖτο Α.Β.6. 
δὲ ἀεὶ] δ᾽ ἐκεῖ Α.Β.Ὁ. ἄγκεσι) ἔγγυσι, Α. ὃ. καὶ τρνο δ γυναῖκας "ΠΝ. 
ἔφευγον οἴη. ἃ.Β..Ε. τὰ δὲ] τὰ γὰρ Ἴ΄. ἦν] ἡ Ὁ. ἃ ΡΓ. 1., σοίθγα ἴῃ 
85. [αδπῃ παμπόλοις. χαλκώμασι ῬοΊ]]Όχ. ΙΟ, 174. πὼς Α.Β.ΟΕ, ὅξε. 
πως ἄν. 9. ὅτῳ ϑθρῃμδημβ. ὅτου Ὁ. (ὐεί. ὅ τι. ἐπιτυγχάνει ἐλάμβανεν 
Α.Β. ἐπιτυγχάνοι ἐλάμβανεν (Ο. ἄλλο τι Ἐὶ. 1ο. ἐπεὶ Α.Β.0, (δῦ. ὅτε. 
γὰρ οπῃ. Εὰ., ὅλην Α. Ῥοϑύ ἐγένετο (Ὁ. ροηϊῦ --, πὖ ϑιιργα ΔΙ1τιΟ6168. εἰς 
τὰς κώμας Ροϑβύ κατάβασις οτη. Β. Ε. ἐγένετο ῥΤῸ 115 τερούπης Α.Ὁ. ἐπέθεντο 
Β.ῈΕ. ἀπέκτειναν Α.Β.Ο.Ι ΓΚ. (οι. ἀπέκτεινον. τινες Ῥοβύ ὀλίγοι ΟΠ]. 
Α.Β. ΟΝ, 

ΠΟ τὴ δ 25. ΤῸ ΗΠ ΟΥ̓ 2. 4. 2Ὲ}: οδὺ δαυὰ ἀπ} 16 ῥγϑίθγθηα δὶς [ουπιᾶ γυμ- 
γυμνῆτες. ἴῃ ΟΥτΌρ. 7, 5. 5. οἱ γυμνῆ- νὴς, Οδίαπα πὶ ααδ ἸθΙάθτη σοηΐία]]- 
ται Βιηΐ ἴῃ ΠΌτο Βοα]οίαηο οὐ Οτιο]ῖ, τη. 
Τϑοία8 γυμνῆτες. ὨΙοάοχιιΒ γυμνῆτα ἡ. ὑφηγεῖτο] Ϊ,Θ0η0]. νου ηιοαῖοο 
βίον Ἰιαθεΐ 3, 8, β6ὰ βίοτον γυμνήτην ργαῖδαί. ϑεὰ ἴῃ ΑρΈΒ|180 1, 31, δρό- 
ΑΠΠρΡαΐο Απίμο]. Ρδ]. 7, 65. 2. μῳ ὑφηγεῖσθαι εει ῬΓΘΘΟΌΓΤΟΓΘ, οἵ 1ῃ 
5ΟΉΝ, Νόοη ἀπθιπτῃ οβί οἴϊδπὶ ἴογ- Ογτορ. 2, 4; 27, ὅπῃ ἂν τὰ θηρία ὑφη- 
Τη8Π} γυμνήτης ΘΧΒΟ 1556, Ου] 5 ΘΧΘΠῚ- γῆται, Θδ5ὺ ΒΙΤΏΡ]ΟΙΣΟΥ Δ ζοΙτῈ εὖ νι8 1 
ΡΪα ν. ἰὴ ΤΏθβ. δίθρῃ. ὅ5.8 ᾿Ρυαυῖοβ απ|881 πηοηβίγταγθ ΒΟῊΝ 

ο1ἴα ἸΠΟ]]Ώ85856 86 ἔογτηδιη ΓΘΟΘη ΠΟΥ 85. 4, 2, τό. 
τη ΧΙ ΠΊΘ. αϑἰζαίαπι, ταῦ πα Ὁϊ] ΠΥ] νδτιδηΐ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον] [7 ἀθυνὰς }αγ8 
ααΐ αἰβουηθη δα δοσοθηΐαμη τράϊτ, 2μσιώη βδιιρεγαϑαί. ΔΕΌΝ. 

ΜΖ 

5ιοὺ ὑπάγω 
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λ το - ,ὔ » ΄ὔ ΄ 7 , 

τ πέσε τὸ Ἑϊμλληνικον. εἰ μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, 
΄ “Δ “ Ἁ ΄ 

ἐκινδύνευσεν ἂν διαφθαρῆναι πολὺ τοῦ στρατεύματος. καὶ 
΄ Ἁ Ἧ 7 ΄σ 

ταύτην μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν ταῖς κώμαις ηὐλίσθησαν" 
΄ λ “-“ ,. ἂν Ψ 4 8 “-“ » , 

οἱ δὲ Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ ἔκαον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων 
Ν 7 3 ,ὔ ἰχά Ν ΄σ ε ε ' ΄ 

1, καὶ συνεώρων ἀλλήλους. αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθοῦσι [9] 

τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς τῶν “Ξὥβᾷλλήνων ἐδοξε τῶν τε 
Ἁ ΄σ 

ὑποζυγίων τὰ ἀναγκαῖα καὶ δυνατώτατα ἔχοντας πορεύε- 
΄ δ “- 

σθαι, καταλιπόντας τἄλλα, καὶ ὅσα ἢν νεωστὶ αἰχμάλωτα 
5 ’ὔ ΄σ ΄σ΄ ’ὔ ΄- 

13 ἀνδράποδα ἐν τῇ “στρατιᾷ πάντα ἀφεῖναι. σχολαίαν γὰρ [10] 
ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια καὶ τὰ αἰχ- 
μάλωτα, πολλοὶ δὲ οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν, 

διπλάσιά τε ἐπιτήδεια ἔδει πορίζεσθαι καὶ φέρεσθαι πολ- 
΄ι ΄ 7] Ἁ ΄ ,ὔ 

λῶν τῶν ἀνθρώπων ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν 
οὕτω ποιεῖν. 

Ἧ » μι ᾿ » τ » 4 ε ’, Ε] Ἵ 

14 Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστάντες εν στε- [1ττ| 
΄ ΄ ΄ 7 Χ 

νῷ οἱ στρατηγοὶ, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων μὴ ἀφει- 
7] ΕῚ ΄. ΄ » 7 Ἁ 5, 7 32 

μένον, ἀφῃροῦντο, οἱ δ᾽ ἐπείθοντο, πλὴν εἴ τίς τι ἔκλεψεν, 
- ΕΟ Ἁ ἢ “Δ ἈΝ ΄ ΄ 

οἷον ἢ παιδὸς ἐπιθυμήσας ἢ γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν. καὶ 
» Ἁ Χ ἄ ’ Ἁ ᾽7ὔ 

ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν οὕτως ἐπορεύθησαν, τὰ μέν τι μα- 
, ἃ , ᾿ 

τ χόμενοι, τὰ δὲ καὶ ἀναπαυόμενοι. εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν [4] 
γίγνεται χειμὼν πολὺς, ἀναγκαῖον δ᾽ ἦν πορεύεσθαι: οὐ , 
γὰρ ἦν ἱκανὰ τἀπιτήδεια. καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, 

τ6 ὠπισθοφυλάκει δὲ Ξενοφῶν. καὶ οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπε- 
΄- ΄- Ἁ ΄ 

τίθεντο, καὶ στενῶν ὄντων τῶν χωρίων ἐγγὺς προσιόντες 
“ΑΖ Ὺ » , Υ͂ » 7 «(0 

ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων. ὥστε ἠναγκάζοντο οἱ “Ἑϊλληνες 

αὐ δέ »δ"» (γα λα σ ἀι αὐϑδν “' 

“δ ΠΡ 

11. συνελλέγησαν Ἀ. πολὺ Α.Β.0.Ε. Οεΐ. πολλά. νύκταν Α. πυ- 
ρὰ πολλὰ ἔκαιον κύκλῳ Α.Β.(. κύκλῳ πυρὰ πολλὰ ἔ ἔκαιον ΕΝ. Οεδί. κύκλῳ πυ- 
ρὰ ἔκαιον. 12. ὑποζυγίων οτι. ΚΕ. τὰ ροϑί καὶ οτη. ἃ.Β.6. ἔχοντας 
(ἔχοντες Α.) πορεύεσθαι Α.Β.Ο. Ὁει. ἐπι τ ἔχοντας. καταλιπόντες Δ. 
καταλείποντας Ζ. τἄλλα Β.Ο. τ᾽ ἄλλα Α. Οει. τὰ ἄλλα. ὅσα Ἀ.(.Ε. 
(εἰ. ὁπόσα. ἀφιέναι ΠΗ. ΓΤ 13. ἐποίουν Α.Β.Ο.Ε.. Οεΐ. ἐποιοῦντο. 
ὄντα ὑποζ. ἴΤ,. πολλοὶ δὲ οἱ Α.Β.Ο. (εἴ. καὶ πολλοὶ δὴ αὐτῶν οἱ. τὰ δΔηΐα 
ἐπιτήδεια οτη. Α.Β.Ο.Ε. δόξαντα Β- 14. ἐπεὶ .Β.Ὁ.Ε᾿. Οεἰ. ἐπειδή. ὑπο- 
στήσαντες Β.(ὐ. ἐπιστήσαντες ΕΞ. ἐν τῷ στενῷ Ἀ.Β.Ὁ.1.. εἴ τι Α.Β.0.Ε. 
Ἐ. (οἱ. ἐπεί. ἀφειμένον Β.Ο. ἀφιεμένων ΔΑ. ̓Ὁεῖ. ἀφιέμενον. τι οἵη. Α. 
ΒΟ. οἷον Δθάπηΐ Α.Β.(.Ε, μέν τι] μέντοι Α.17.Ζ. τὰ δέ τι ἀναπ. Α. 
Β.Ο. τὰ δὲ ἀναπ. Η.ἴ,. πὶ “τἀπιτήδεια Β.(ὐ. Οεί. τὰ ἐπιτήδεια. γίγνε- 
ται χειμὼν Α.Β.Ο, Οεΐ. χειμὼν γίνεται. τ6. ἰσχυρῶν 10. 

13. ἐπιτήδεια] 4,4, 17: Ὅπως ἐπιτή- 4]. δόξαντα. ΒΟΉΝ. Ν. ἀπποΐ. 82ὰ Η. 
δεια λάβοι. (τες τῷ 2,10. 

δόξαν δὲ ταῦτα] Ρ]αίο Ῥτγοΐαρ. Ρ.314 14. τὰ μέν τι} Η. Οτ. γη»8. χά δα , 
Ο: Δόξαν ἡμῖν ταῦτα, ἐπορευόμεθα, μέν τι καὶ χρήμασι διεπράττετο. 
σοτηράγανι Ηυϊοπίηβοη. Μαϊβ Ἰριτῦ 
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3 7 Ν ΄ Ε ΄ “- ἤ ν 

ἐπιδιώκοντες καὶ πάλιν ἀναχάζοντες σχολῇ πορεύεσθαι 
ἮΝ ’ « - ε ΄ « 

καὶ θαμινὰ παρήγγελλεν ὁ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε οἱ πο- 
Ψ » “ ω , Ψ ς ] 3 

17 λέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο. ἐνθα ὃ Χειρίσοφος ἄλλοτε 
Ν “ 

μέν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ 
ἦγε ταχέως καὶ παρηγγύα ἕπεσθαι, ὥστε δῆλον ἣν ὅτι 
πρᾶγμά τι εἴη" σχολὴ δ᾽ οὐκ ἦν ἰδεῖν παρελθόντι τὸ αἴτιον 

΄ ΄-“ 4 ε « , ΄ο 3 7] ΄'ι 

τῆς σπουδῆς" ὥστε ἡ πορεία ὁμοία φυγῇ ἐγίγνετο τοῖς 
ν » - 5 ΄ 3. ΨῈΝ » Ν 

18 ὀπισθοφύλαξι. καὶ ἐνταῦθα ἀποθνήσκει ἀνὴρ ἀγαθὸς Λα- 
Ἂ ϑἬ Ν ᾿ δ 3 ἥ' Ν ΜῈ 

κωνικὸς Κλεώνυμος τοξευθεὶς διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς 
"ἢ ᾽ ν Ν Ν 7 » λ Χ 

σπολάδος εἰς τὰς πλευρᾶς, καὶ Βασίας Αρκας διαμπερές 
᾽ ἊΣ ἵ κα. 7 ». καὶ ..Ἶ 5 Χ “ 

19 τὴν κεφαλήν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμὸν, εὐθὺς ὥσπερ [147 

εἶχεν ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίσοφον ἡτιᾶτο αὐτὸν 
ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα μά- 

- ΄ ΕΣ ἐν 27 Ψ, 

χεσθαι. καὶ νῦν δύο καλὼ τε καγαθὼ ἀνδρε τέθνατον καὶ 
ὅν » Ε ΄ » 3 « 

ζοοὔτε ἀνελέσθαι οὔτε θάψαι ἐδυνάμεθα. ἀποκρίνεται ὁ Χει- 
ρίσοφος, Βλέψον, ἔφη; πρὺς τὰ ὄρη καὶ ἰδὲ ὡς ἄβατα 

πάντα ἐστί' μία δ᾽ αὕτη ὁδὸς ἣν ὁρᾷς ὀρθία, καὶ ἐπὶ ταύ- 
τῃ ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὄχλον τοσοῦτον, οἷ. κατει- 

[13] 

Ε15} 

ἐπιδιώκοντες---ἀναχάζοντας ϑϊάαβν. ἀναχάζοντες. πάλιν οἵη. ἴὰ. ἀνα- 
χάζοντες ἀναγκάζοντες Α.Β.. θαμεινὰ 1). παρήγγελλεν Β.(.1).Ζ. παρήγ- 
γελεν Α. (ὑεῖ. παρήγγειλεν. ὑπέμενεν Ζ.. Τ]81] ΠΟΟ ρου ποί δα 5. το. ὑπέ- 
μεινεν. ἐπιχέοιντο Α.Β.Ο., φὰὶ δα αἱἷῦ --, Ε.. ἐπιχαίοιντο Κ. εἱ αὶ 8. ν. Ε, 
τῇ. ἔνθα] ἐνταῦθα Α.Β.0.Ε, ἐπέμενε Κ᾿ ὕπομενεν ἀλλά γε ταχέως καὶ 
παρεγγύα ἃ. πράγματα εἴη Β. πράγμα τι εἴη Α. πράγματι εἴη (ἡ. (εοάεπ Πὶς 
ΘΟΙΠΡΘΠΕΙΟ πιδι18 400 5; 3; 20. Ϊῃ στρατεύματι) ]. σχολῇ Α.Β.Ο. ῴφυγῇ 
Α.Β.0, Οεΐ. φυγῆς. τ. λάκων Β. Ὁ ἐκ ον Β.Ο. ἀλευώνυμος Μ. 
εὐώνυμος Ο. πολάδος Α.Β.Ο., αηαθ σπολάδος Θ΄ ποιάθγι8 ροβὺ ΦπΏρῸΓ- 
τηδηηθτη δα ῬΟ]] ΘΠ), 7: 70. Οϑὶ. στολάδος. διαμπαρὲς 1.1. εἰς 
Ῥοϑβί διαμπερὲς οἵη. Α. ΒΕ. 10. ἐπειδὴ δέ ποτε ἀφικνοῦντο σπείσασθαι εὐ- 
θὺς Ὁ).Ε.---Ἰ,Τ.Ζ. αὐτὸν ὡς οὐχ ὑπ. Κὶ. καλὼ καὶ ἀγαθὼ Ἐ. ἄνδρες Α. 

τΤχ 

τεθνᾶτον Β.(Ο. τεθνάτων Α. τεθνα 1). τεθνᾶται 2. (ὑεῖ. τεθνάτην. αὐτὼ ροϑῖ 
θάψαι οτὰα. Α.Β.0.Ε.Ζ. 20. πρὸς ταῦτα ρΡοβί ἀποκρίνεται οἵη. Α.Β.(.Ε. 
πρὸς τὰ Α.Β.Ο. ἐς τὰ 190. εἰς ἄλλα Μ.Ο. ἐπὶ τὰ Ζ. Οἰεῖ. εἰς τά. ἰδὲ] 110 τ] 
ἴδε. μία δὲ ταύτῃ 1).}. ᾿" Τ.Ζ., αὶ δα αϊῦ ἡ. ὁριαία νε] δριαία, 13.----Ἰ,.Ζ. 

ὀρειαία })., οἵ ὀρεινὴ γρ. ὄρθε ἴῃ ΠΊΔΤρ. ὀριαίαν ΣΝ 
ταύτην. ἀνθρώπων ὁ ὁρᾶν ἔξεστί τοι ὁρᾶν Α. 
Οει. ὁρᾶν ἀνθρώπων ἔ. σοι. καταληφθέντες Ζ. 

ἐπὶ ταύτῃ Α.Β.Ο. (ει. ἐπὶ 
ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι Β.Ὁ. 

18, στολάδος] ΑἹ]. πολάδος, ὑΥῸ σπο- 
λάδος. Οοηΐ. δα 5,3, 2ο. 50ΗΝ. 

κεφαλὴν] Βερείε τοξευθείς. Εἰς οτη!ῖ- 
ἰθηΐοβ ἰργοβ πᾶ βοῖο δἃῃ Β668γ. 
[ηἴτα 7, 8,14: Καὶ ἐπάταξεν ἔνδοθεν 
βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν 
μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω. ΑΥὙΤΊΔΤ.. Απδῦ. 
4. 4,7: Εἷς δὲ δὴ διὰ τοῦ γέρρου τε καὶ 

τοῦ θώρακος διαμπὰξ πληγεὶς πίπτει 
ἀπὸ τοῦ ἵππου. Ἰάξῃῃ 2, 27, 3: Βάλ- 
λεται καταπέλτῃ διὰ τῆς ἀσπίδος διαμ.- 
πὰξ καὶ τοῦ θώρακος ἐς τὸν ὧμον' οὐ 4, 
25. δι εΘε γὺρ θώραξ ἔσχε τὸ μὴ οὐ 
διαμτὰξ διὰ τοῦ ὥμου ἐλέει τὸ βέλος. 
5ΟΗΝ, 
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21 ληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. ταῦτ᾽ ἐγὼ ἐσπευδον 
καὶ διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον, εἴ πως δυναίμην φθάσαι 
πρὶν κατειλῆφθαι τὴν ὑπερβολήν" οἱ δ᾽ ἡγεμόνες οὖς ἔχο- 

2 μεν οὔ φασιν εἶναι ἄλλην ὃδόν. ὁ δὲ Ξενοφῶν. λέγει, [16] 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο ἄνδρας. ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα 
παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, ὅ ὅπερ ἡμᾶς καὶ ἀναπνεῦσαι ἐποίησε, 
καὶ ἀπεκτείναμέν τινας αὐτῶν, καὶ ζῶντας προὐθυμήθημεν 
λαβεῖν αὐτοῦ τούτου ἔνεκα ὅπως ἡγεμόσιν εἰδόσι τὴν χώ- 
ραν χρησαίμεθα. 

23 ΚΚαὶ εὐθὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον διαλα- [17] 
βόντες εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. ὁ μὲν 
οὖν ἕτερος οὐκ ἔφη μάλα πολλῶν φόβων προσαγομένων" 
ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶντος τοῦ ἑτέρου κατε- 

σἀ«σφάγη. ὁ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι οὗτος μὲν οὐ φαίη διὰ 
ταῦτα εἰδέναι ὅτι αὐτῷ ἐτύγχανε θυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ 
ἐκδεδομένη" αὐτὸς δ᾽ ἔφη ἡγήσεσθαι δυνατὴν καὶ ὑποζυ- 

25 γίοις πορεύεσθαι ὁδόν. ἐρωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ [18] 
δυσπάριτον χωρίον ἔφη εἶναι ἄκρον, ὃ εἰ μὴ τις προκατα- Ἶ 

26 λήψοιτο, ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθεῖν. ἐνταῦθα ἐδόκει 
συγκαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ πελταστὰς καὶ τῶν ὁπλιτῶν 
λέγειν τε τὰ παρόντα καὶ ἐρωτᾶν εἴ τις αὐτῶν ἔστιν ὅστις 

- 

21. ὑπέμεινον Ἀ. πρὶν κατειλῆφθαι οτη. Α.Β.Ὁ. 22. ἐνεδρεύσαμεν Ἀ. 
ἐνϊδρεύσαμεν (. ὅπερ καὶ ἡμᾶς καὶ Α.Β.Ο. ἀπεκτείναμεν Ἀ.(.}.Ε. ἀπέ- 
κτεινα μὲν Β. (ὑεῖ. ἀπεκτείναμεν μέν. ζῶν Α.Ὁ. αὐτοῦ] αὐτοὺς Α.Β.Ο. 
ἕνεκα Α.Β.Ο. ΟὉι. ἔνεκεν. εἴδωσι Ἀ.Ο. χρησαίμεθα Α.0.Ε,, αὶ δααιϊῦ 
αὐτοῖς, χρησάμεθα Β. χρησόμεθα ἸΚ. (ὐεῖ. χρησώμεθα. 23. ἂν ἀγαγόντες Εἰ. 
οἱ δὲ τοὺς αἰχμαλώτους διαλ. ἤλ.---φανερὰν ΝΊΘΘΡὮ. ἢ’. [μοχ. ἅτ. Ρ. 352, Μαίῃ. 
(]ο55.1, Ρ. το, Οσαπηθσ. ἀποοᾶ. ῬαγΊβ. νο]. 4: Ὁ. 2ό:. 33, ΌΪ ὁδὸν ἄλλην. εἰ- 
δοῖεν ἃ. μάλα Α.Β.Ὁ. (Οεΐ. καὶ μάλα. ἐπεὶ Ἀ. ΒΟ, Ε. (ει. ἐπειδή. ἐπεὶ 
π-- ἔλεγον, κατεσφάγησαν ϑ'υϊάδ8 ν. ὠφέλιμον. 24. ὅτι ΟΠ. Ε. οὐ φαίη 
διὰ ταῦτα Α.Β.(ὐ., φὰὶ ΡΓ. [ογΐαββθ δὴ ρὑγὸ διά. (ὑεῖ. διὰ ταῦτα οὐ φαίη. ἐτύγ- 
χανε Α.Β.(. Οεῖ. τυγχάνει. ἡγήσασθαι Ἀ. Β. (. διυϊάαβ ν. δυνατὴν αῇέε- 
τρηΐ ἡγήσασθαι---ὁδόν. δυνατὸν [᾿. καὶ οἵη. Β., δ'ιυϊάδδ. 25. 
δ᾽ εἰ εἴη τι) δὴ εἰ εἴτι ΑΔ. δυσπάριτον ῬΟΥΒΟΏῸΒ δχ ϑαΐϊάα ν. δυσπάριτον 
οἰϊαῃΐία ἐρωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη δυσπάριτόν τι χωρίον, οἱ Εἴστα. Μ. Ρ. 292,31. δυσ- 
πόριστον Ἀ.Β.Ὁ. -Ε. (ει. δύσβατον. ἔφησε καὶ ἄκρον καὶ εἰ μή .Ε.--- 1, 1.Ζ. 
δ ΟΥ̓ΊΪ5515 καὶ ἄκρον ἐνάς καταλήψοιτο νῈ] καταλείψοιτο Ἰάρτη. προκατα- 
λείψοιτο Ο. αὐτὸ καταλήψοιτο [). αὐτῷ καταλήψοιτο Ἴ.. δυνατὸν Α.Β.ὉΟ. 
ἔσεσθαι εἶναι 1).Ἐ---Ἰ, Τ' 26. ἐνταῦθα δὲ ἐδόκει Α. ἐνταῦθα δ᾽ ἐδόκει Β.Ὁ. 
συγκαλέσασθαι Α.Β.Ὁ. διερωτᾶν 1468 ν. ἐθελοντὴς, διερωτᾶν---πορεύεσθαι 
ΟἸἴΔ 8. ἐρωτᾶν) ὦ ἴῃ Τα8. 8115 1 {.. 40:6 ΔΟΟΘητιΠῈ Βαθαϊί, Ὁ. αὐτῶν] 
ἀνὴρ Ἐ. οὐη. Π.ΕΗ .Κ. Τ. ϑυϊάδ8. ὅστις οἴη. ἀ.Β.0, 

23. μάλα] καὶ μάλα 5ἰς ᾿Π]Παΐαιη ργοὸ τῶν πελταστῶν νἱάϊξ ΑΒ]ΑΠΟΌΓΕΒ. 
μάλα ν. Ἡ. τ. 3.1,8; 6, 5,18;7»4. Β5ΟΗΝ. Βιῖς 8. 28, τῶν γυμνήτων τα- -. 
18, ξιάρχων. ; 

26. λοχαγοὺς πελταστὰς αἸοὶ ῥτο λ. 
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ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι ἂν γενέσθαι καὶ ὑποστὰς ἐθελοντὴς 
37 πορεύεσθαι. ὑφίσταται τῶν μὲν ὁπλιτῶν ᾿Αριστώνυμος [19] 

Μεθυδριεὺς᾽ Αρκὰς καὶ ᾿Αγασίας Στυμφάλιος ᾿Αρκὰς, ἀντι- 
στασιάζων δὲ αὐτοῖς Καλλίμαχος Παρράσιος ᾿Αρκὰς καὶ 
οὗτος ἔφη θέλειν πορεύεσθαι προσλαβὼν ἐθελοντὰς ἐκ παν- 
τὸς τοῦ στρατεύματος" ἐγὼ γὰρ, ἔφη, οἶδα ὅτι ἕψονται 

38 πολλοὶ τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. ἐκ τούτου ἐρωτῶσιν εἴ 

τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιάρχων ἐθέλοι συμπορεύεσθαι. 
ὑφίσταται᾽ Ἀριστέας Χίος, ὃ ὃς πολλαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῇ 
στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. 

ΚΕΦ. Β. 

Καὶ ἦν μὲν δείλη ἤδη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 
πορεύεσθαι. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες παραδιδόασιν αὐ- 
τοῖς, καὶ συντίθενται τὴν μὲν νύκτα, ἢν λάβωσι τὸ ἄκρον, 

τὸ χωρίον φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι ση- 
μαίνειν" καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας 
τὴν φανερὰν ἔκβασιν, αὐτοὶ δὲ συμβοηθήσειν ἐκβαίνοντες 

ἐθέλοι ἂν Β.(Ὁ. οὐ τρεϊοσθθ Θα]άδο, οα]α8 ἀθίθυιονῈ8, πΐ Α. ἐθέλει ἄν. Οεΐ. 
ἐθέλοι. καὶ οτη. ϑιι4αβ. [}Ἃἄδτῃ ν. ὑποστὰς αἴεινξ ὅστις ὑποστὰς ἐθελοντὴς 
πορεύεσθαι. ὑφίστανται δὲ---ἀριστώνυμος. 27: ὑφίσταται Α.Β.Ο.Ε. (εἰ. 
ὑφίστανται. ἀριστώνυμος οἵη. Εὔ., οατῃ τῶν μ. δ... μεθυδρεὺς Α.Β.Ο. 
μεθαδριεὺς Ὦ. καὶ---ἀρχὰς οτη. Δ. ἀγησίας Β. ἀντιστασιά ων δὲ (δὲ 
οἵ ΒΘ! Ό6η8 α ἴῃ ταβασα ΒΒ.) αὐτοῖς ξ παρράσιος (παράσιος Δ.) ἀρκὰς καὶ οὗτος 
Α.Β.Ο.1. ἀντιστασιάζων δὲ ἑαυτοῖς κ. π. ἀρκὰς, καὶ οὗτος ΕΒ. ἀντ. --ἀρκὰς ΟΙἿΏ. 
Κ. (ει. ἀντεστασίαζον δὲ ἑαυτοῖς κ. π. ἀρκὰς καὶ ἀγασίας στυμφάλιος ἀ ἀρκάς" καὶ 
οὗτος. θέλειν Δ. Β. Ο. Οει. ἐθέλειν. προσλαβὼν---στρατεύματος 1668 
ν. ἐθελοντής. ἐγὼ γὰρ ἔφη οἶδα Α.Β.0.Ε. (οί. εὖ γὰρ οἶδα, ἔφη. 28. 
τούτων Β. γυμνήτων 10. γυμνιτῶν Δ. Ο. Οει. . γυμνητῶν. ταξιάρχων] ταξι- 
αρχῶν Α.Β. . (ει. ἢ ταξιαρχῶν. ἀριστέας χῖος Α.Β.Ὁ.[.Β. ἀριστάρχιος. Ώ. 
ΕΚ. Οεῖ. ἀρίσταρχος. τὰ τοιαῦτα Α.Β.(Ὁ. (δῖ. ταῦτα. 1. δείλη, οἱ δ᾽ 
ἐκέλευον Α.Β.(.1}, Ὁ ει. δείλη, ἤδη δ᾽ ἐκέλευον. ἤδη δείλη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον Ἠυἱ- 
ΟὨΪΠΒΟΏΪαΒ, ΤΘΟΙΠΒ Ροβιζαγα8 δείλη ἤδη. (ὐηδ ναί Ξβοιν 4» ἘΣ 1. δείσαντες 
Α,, εἴ αὐτούς. καὶ---αὐτοῖς ϑυ1448 ν. ἡγεμών. ἢν μὲν λάβωσι Β. συμβοη- 
θήσειν ἐκβαίν. Μυτεῖιβ. συμβουλῆς ἕνεκεν βαίνοντες Α.Β.(.1. συμβουλῆς ἔν 
ἐμβαίνοντες Ἀ. συμβουληθεῖσιν βαίνοντες ῷ. σὺν βουληθεῖσιν ἐκβαίνοντες 'Ἴ“. 
(ὑεῖ. συμβουληθεῖσιν ἐκβαίνοντες. 

27. ἀντιστασιάζων ] δύπαϊθτῃ οὖ δοΠηι- 28. γυμνήτων ταξιάρχων] Υ. δὰ 58. 
Ἰδί]ο 6 ΠῚ νιγῦα.18, ααοα ἸηΐοΓ (ΔἸ η8- 26. 
οματη, Αὐιβύοηντη απ οὐ Αρδβῖδπι, ρᾶ- ᾿Αριστέας Χίος] (οηΐ. ό, 2ο. 
{τα οἴ] πὶ αἴνουβοθ, ΟΠ ΠΘθαῖ, ΠΟ Ι. οἱ δ᾽] στρατηγοὶ (ΒΙΓΙΒΟΡ 5. οἵ 
ΒΟΙΪΌΤΩη ἢϊς οβίθ πα πη, 564 οὐϊδτη ᾿ηἴτα ΧοπορΒοη--αοὐτοὺς, ΑΥἸϑίοηντηαμη, Α- 
"7.0 δι το. Άθιῃ αφοϊαταῦ Ἰοσιβ 6, ρϑιδη) δἴο., 41 το 0 88 16. ἸΏρΥΘ8- 
οὐδῷ μὴ Ἦσαν γὰρ οἱ λοχαγοὶ πλησίον 5105 ἀϊχεταπί. Η ΠΟΘΗ. 
ἀλλήλων, οἱ πάντα τὸν χρόνον ἀλλή- συμβοηθήσειν) ΝΜ αγΘΓ] ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘΙα 
λοις περὶ ἀνδραγαθίας ἀντεποιοῦντο. δα]ιναΐ 511}}}15 ἰοοῸ5 5. 26 : Ξενοφῶν 
Ἰεϊπᾶβ 5. 15. Αραβίαβ ϑίγιηρ μα! 5 ὄπισθεν ἐκβαίνων πρὸς τὰ ὄρη ἔλυε τὴν 
οατη ΡΏΙΠΟΧΘΠΟ ῬΘ]]ΘΠΘη8ὶ που Ππαίαγ. ἀπόφραξιν---Χειρίσοφος ἐκβαίνων----καὶ 
5ΟΗΝ. ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν ἀλλήλοις. ΞΟΗΝ. 
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2 ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. ταῦτα συνθέμενοι οἱ μὲν ἐπο- 
ρεύοντο πλῆθος ὡς δισχίλιοι" καὶ ὕδωρ πολὺ ἦν ἐξ οὐρα- 
νοῦ" ἱΞενοφῶν δὲ ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς [2] 
τὴν φανερὰν ἔκβασιν, ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἱ πολέμιοι 
προσέχοιεν τὸν νοῦν καὶ ὡς μάλιστα λάθοιεν οἱ περιιόντες. 

3 ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισθοφύλακες ἢν ἔδει δια- 
βάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν, τηνικαῦτα ἐκυλίνδουν οἱ 
βάρβαροι ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους καὶ μείζους καὶ ἐλάττους, 
οἱ φερόμενοι πρὺς τὰς πέτρας πταίοντες διεσφενδονῶντο" 

4 καὶ παντάπασιν οὐδὲ πελάσαι οἷόν τ᾽ ἦν τῇ εἰσόδῳ. ἔνιοι [3] 
δὲ τῶν λοχαγῶν, εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ ἐπειρῶντο" 
καὶ ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο" ἐπεὶ δὲ ᾧοντο᾽ 
ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον" ἐτύγ- 
χανον δὲ καὶ ἀνάριστοι ὄντες αὐτῶν οἱ ὀπισθοφυλακή- 

σαντες. οἱ μέντοι πολέμιοι οὐδὲν ἐπαύσαντο δι᾿ ὅλης τῆς “ 
νυκτὸς κυλινδοῦντες τοὺς λίθους" τεκμαίρεσθαι δ᾽ ἦν τῷ 

ψόφῳ. οἱ δ᾽ ἐ ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα κύκλῳ περιιόντες κατα- [4] 
λαμβάνουσι τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καθημένους" καὶ τοὺς 

μὲν κατακανόντες, τοὺς δὲ καταδιώξαντες, αὐτοὶ ἐνταῦθ᾽ 
δἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. οἱ δ᾽ οὐ κατεῖχον, ἀλλὰ 

2. ταῦτα συμβαίνουσιν οἱ Ὁ.Ε.ΕΚ.1,.Ζ. οἱ μὲν οὖν Ὀ. ΕΚ... ἔκ- 
βασιν) ἔκφασιν Ὁ. ὅπως οἱ πολέμιοι. ταύτῃ προσέχοιεν τὸν νοῦν ϑυϊίδβν. 
προσέχοιεν. καὶ οτη. Α.Β.Ο. ὡς] ἁ ὡς μὴ Ὁ. περιιόντες ()Λ. περιιδόν- 
τες Α.Β.Ο. Οεί. παριόντες. 2. ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ Β. ΟΟΥΓ. 686. τ.» αἵ υἹάδέυτ. 
.Ε.Ζ. ἐπιχαραδραῖοι Α.Β. ρτ. Ο. (δῦ. ἐπὶ χαράδραν οἱ. διαβάντες πρὸς τὸ 
ὄρθριον Α. διαβάντες οἴϊατη ἱΚ. ὄρθριον εἴϊαπι (Ὁ. ὅλοι τροχοὺς Α.Β.0.8. 
ὁλοιτρόχους ϑιυϊάαβ ν. ὁλοιτρόχους, ΔΓΕ Π5 τηνικαῦτα (Πος οτη. 11011} --διεσφ. 
(εί. ὁλοτρόχους, 564 γρ. ὁλοστρογγύλους τηϑτρὸ 9)., εὖ ϑ' 1485 ἸΠΐΘΓΡΓ. στρογ- 
γύλους. ἁμαξαίους Ο. λίθους Ῥοδβί ἐλάττους οἴη. Α.Β.0.Ε.Τ. εἱ ΠΟΉΠᾺΠΠ 
δυϊᾶθ. καὶ μ. -- ἐλάττους οἴη. δι 1488. πταίοντες ϑοΒποίάοναβ. ΤΑΡΥῚ παί- 
οντες. πρὸς τὰς πέτρας παίοντες Α.Β.(. (εἴ. παίοντες πρὸς τὰς πέτρας, α188 
ΟΠ. δυϊάδ8. οἷον] οἵ τὴ Ἰἰΐαγνα Β. εἰσόδῳ Α.Β.0.Ε. Οεἰ. ὁδῷ. ἀ- 
ταύτην Α.(. δύναινταιτοῖ. ἄλλην ἃ. ἀπιόντας ).Η ---!.. ᾿ὀπισθοφυ- 
λακίσαντες : πολέμιοι] φοβούμενοι δῆλον ὅτι αἀάαπί Α.Β.Ὁ.Ε. οὐδὲν 
ἐπαύσαντο Α.Β..Ἐ. (Οὐεῖ. οὐδ᾽ ἐπαύσαντο. δι ὅλης Α.Β.0.}. Οβε. ὅλης. 
τεκμαίρεσθαι Α.Β.0. Οδῦ. τεκμήρασθαι. . ἡγεμόνα καὶ τὰς κύκλῳ 19).Ε. -". 
περιόντες 1.1,. κατακαίνοντες Α.Β.Ο.Ε. ϑῦδαε ν. κατακαίνων αἰζετθηβ τοὺς 
μὲν---καταδιώξαντες. (ὑεῖ. ἀποκτείναντες. τὸ ἄκρον κατέχοντες Α.Β.Ο. (εϊ. 
κατέχοντες τὸ ἄκρον. 

οἱ περιιόντες] 1ἴΐδ 8. 5: Οἱ δ᾽ ἔχοντες πταίοντες) ΜΊτοΥ νυ]ραίαπι παίοντες 
τὸν ἡγεμόνα κύκλῳ περιιόντες καταλαμ- ἴδτη αἷὰ (ΟἸΘΓάΒ86. ἱπίθυργείεβ εἕ δαὶ- 
βάνουσι τοὺς φύλακας. ὅΟΗΝ. ἴοτεβ, απο 80 ἢος Ἰοσὸ δΌΒοτγγοί. 

4. ὁλοιτρόχους] [)6 νοσΑθ 10 ἀϊοίιη 5ΟΗΝ, 
κα Οτρμῖοα Αὐροη. ν. 057. ΟΗΝ. 5. κύκλῳ περιιόντε)] Οὐηΐ. 5. 2. 
Αἀά, δέορῃ. ΤῊ. 5ΟΗΝ. 
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Ν νι « δ » ΄“ »  ὰ 3 « ΄ .«ῶὧχ Ψ 42 

μαστὸς ἢν ὑπερ αὐτῶν, παρ᾽ ὃν ἢν ἡ στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ 
, χὰ » ’ὔ ε ͵ » , ᾽ 7 5 σηᾷ Ἀ 

ἢ ἐκάθηντο οἱ φύλακες. ἐῴφοδος μέντοι αὐτόθεν ἐπὶ τοὺς 
7ὔ ἣν αὐ κα ὅν »-- δ φαυδὼν, Ὁ ΣᾺ ῇ Ἧ 

πολεμίους ἣν οἱ ἐπὶ τῇ φανερᾷ ὁδῷ ἐκάθηντο. καὶ τὴν [5] 
Ἁ ’ὔ “ 7 ᾽7ὔ 

μὲν νύκτα ἐνταῦθα διήγαγον" ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ὑπέφαινεν, 
΄ “ Χ 

ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ 
Ν ΒΤ Ἂ “ . »» » ᾿ , 

γὰρ ομίχλη ἐγένετο, ὡστ᾽ ἐλαθον ἐγγὺς προσελθόντες. 
Χ “ΠῚ , ,7ὔ 

ἐπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, ἥ τε σάλπιγξ ἐπεφθέγξατο καὶ 
» 7 ῳ δ. “τῆς ΝΥ » ͵7ὔ ΄ Ἁ » » ,7ὔ 

ἀλαλάξαντες ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους" οἱ δὲ οὐκ ἐδέζαν- 
3 Ἀ Ἀ εχ ' Ξ 7] » ἣν 

το; ἀλλα λιπόντες τὴν ὁδὸν φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέθνησκον. 
Ν 53 ω Ν 7 “- 

8 εὔζωνοι γὰρ ἦσαν. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀκούσαντες τῆς [6] 
΄ ἈΝ ῳ 7, Ν Ἂ Ν ει ΒΩ 

σάλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδὸν" ἄλλοι 
᾿, “- ω ᾽ - ε , ἘΠ. Ψ 

δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς ἐπορεύοντο ἡ ἐτυ- ρ , 
Ύ 3, ΄ 

χον ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀναβάντες ὡς ἐδύναντο ἀνίμων 
ζ ω 4 Ὁ ΄σ Υ̓ “σ 

ο ἀλλήλους τοῖς δόρασι. καὶ οὗτοι πρῶτοι συνέμιξαν τοῖς 
σ΄ σ΄ Ἁ “- 

προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον. «Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπι- 
᾽7ὔ Ἀ 7 Ὦ ε 4 4 ͵ 

σθοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο ἥπερ οἱ τὸν ἡγεμόνα 
37 » ,Ν Ν 3 “ Ν λ 7] 

ἔχοντες᾽ εὐοδωτάτη γὰρ ἦν τοῖς ὑποζυγίοις" τοὺς δὲ ἡμί- 
7, “ 3 τοσεις ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων ἔταξε. πορευόμενοι δ᾽ ἐντυγ- 

’ὔ ἥ , “- σι ᾿ς ω 

χάνουσι λοῴῳ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ,κατειλημμένῳ ὑπο τῶν πο- 
λεμίων, οὺς ἢ ἀποκόψαι. ἀνάγκη ἢ διεζεῦχθαι ἀπὸ τῶν 
ἄλλων Ἑλλήνων. καὶ αὐτοὶ μὲν ἂν ἐπορεύθησαν ἥπερ οἱ 
ἄλλοι, τὰ δὲ ὑποζύγια οὐκ ἦν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐκβῆναι. 

» 

ἐνθα δὴ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις προσβάλλουσι πρὸς 
Ἂς 7ὔ ΄σ 4 ἘΝ ΄ 

τὸν λόφον ὀρθίοις τοῖς λόχοις, οὐ κύκλῳ, ἀλλὰ καταλιπὸν- 

[7] 

[8] 

] -- 

6. ἦν οι. Α. αὕτη ϑυ]4δ5 ΔΙΕΓΘΠ8 μαστὸς -ὁδὸς ν. μαστός. ἐθάθηντο Ὁ. 
ἡ. ἐπέφαινεν Α.Β.(. ἐτύγχανεν Ε. ἐπορ.---ἐγέν. οτῃ. Α. προελό. Ο. ΒΕ Ζ,. 
καὶ ἣ τε Α.Β.Ο. ἐπεφθέγξατο Α.Β. Ο. Ἐ. (μι. ἐφθέγξατο. οἱ ἕλληνες Ροϑβί 
ἀλαλ. οτῃ. Α.Β.Ὁ.Ε.. ἴοντο Α. (ὑβί. ἴεντο. ἐπὶ Α.Β.Ο.Ἐὰ. Ομι. εἰς. λι- 
πόντες Α.Β.0.}.Ε.--Τ Ἐ Τ.Ζ. Οεῦ. καταλιπόντες. ὀὐλίγοι] ὅλοι Α. 8. ἴοντο 
Α. Οεί. ἴεντο. ἀκριβεῖς Α.Β.Ὁ. ἐκβάντες Ὁ). .Ε. Η .Κ.1,1.Ζ. ἠδύναντο 
ἘΠ: ἀνείμων Α. (απα 8 ἄειμων 8]]αὐπτη), Β..1.Ζ. δυ]α6β ν. ἀνείμων τοῖς 
δόρασιν. εὐεῖλον Ἐ. ἀλλήλοις Ζ. 9. οὗτοι πρῶτοι Α.Β.Ο.Ε. Οεί. οὗ- 
τοι μόνοι πρῶτοι. ἐπορεύοντο Β. εἴ Θϑα θη π1. σογγεοίαϑβ (Ὁ. ἧνπερ Α. 
οἱ οτη. Α.Β. εὐοδοτ. Α. το. ἦν ρΡοϑί ἀποκόψαι οπῃ. Α.Ὁ. φγυ.» 4ὰὶ δά αἱῖ 
τη. 8566., αὖ νἀ οίαΓ, ἴῃ πα γϑῦβιιβ, Εἰ. ταύτη ἀπὸ τῶν ἄλλων ἑλλήνων ἐκβῆ- 
ναι ΚΚ. ΤΙ. παρακελεὺυ (Ὁ. ἴῃ γάδιγα 6 10. ὀρθρίοις Δ.Ο.. ρΡγ., 4] δγαϑιί 
ρ» αὖ ᾿ηἴτ 5. 14. 

10. ἀνάγκη] .. δα 5, 2, 26. 
11. ὀρθίοις τοῖς λόφου] ἈδΠοΘηριη 

Ἠα]ὰ8Β δοϊθὶ δχρ]οασιη Βἰὐβίονν οἱ 

Αὐτίδηὶ δοῖ. Ρ. 63 ΒΙάπο., Αὐδηὶ α. 
30, δι! ν. ᾽Ορθία φάλαγξ, ῬΟΪγεΘΗΙ 
5ν1ό,1 οἵ 8]., βαιηααθ ᾿ΐα ᾿πϑΕϊ αϊδηη 

ΚόςϊΥ Οεβολιομέο αο5 ψγίθολ. Κυῖορο- 
10656Ή.8, Ὁ. 155. (Ο]]Δ [15 0615 ἸηΠ᾿ἃ 4, 
ΠΥ Ἢ 8.0 Ιῦν» 55. 2.}1Ὲ}Σ ἢ 4..22, 

Δηϊηδ ἀνογθπηῦ αὖ ΒΙΠρΡᾺ}} λόχοι 16[]- 
[παϊηθῖη 5. ἰγοηΐθη 56χ, δἰ ΠῚ 6 ἢ 
ΒΘ άδοιηι Π} ]Π]Ἰςὰτη ΠΑ ὈΘΥΘΠΪ. 
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ΘΝ 

ΒΥ “ ͵ ΄ ’, Ἄ 

12 τες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εἰ βούλοιντο φεύγειν. καὶ τέως ᾿ 
᾿ ἃ , “ ΄ ͵ 

μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπῃ ἐδύναντο ἕκαστος οἱ βαρ- } 
5... ( ἜΜ ἊΜ » Ν . 5 ͵ » Ν Φ 

βαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ προσίεντο, ἀλλὰ Ε' 
΄- 7 Ν: ΄σ ’ 7 

φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν [9] Ἶ 
“τ “ «ε ΄σ΄ 37 ͵ 4 

οἱ Ἑλληνες καὶ ἐτερον ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον κατεχό- . ἘΝ 
΄σ 53 “ 5 ’ 

15 μενον ἐπὶ τοῦτον αὖθις ἐδόκει πορεύεσθαι. ἐννοήσας δ᾽ ὃ ͵ 
παν ΄ Ἀ ᾿ς ῊΝ 7, Ν᾿ « ΄ , ἈΝ ᾿ 

Ξενοφῶν μὴ εἰ ἐρημον καταλείποι τὸν ἡλωκοτα λοῴον, καὶ ἢ 
7] ͵ . ᾽ὔ ΄σ ω «ε - μ᾿ 

πάλιν λαβόντες οἱ πολέμιοι ἐπιθοῖντο τοῖς ὑποζυγίοις πα- ; 
΄- ) Ἁ σι δ Ἁ ε 7 σ“ ἈΝ “ “ ᾿ 

ριοῦσιν, ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἢν τὰ ὑποζύγια, ἅτε διὰ στενῆς τῆς 
«ε ἴων ΄ ΄-“ “ Ἀ 

ὁδοῦ πορευόμενα, καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λοχαγοὺς 
ἤ ΄σ΄ ΄ ’ 

Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος ᾿Αθηναῖον καὶ ᾿Αμφικράτην 
᾿Αμφιδήμου ᾿Αθηναῖον καὶ ᾿Αρχαγόραν, ̓ Αργεῖον φυγάδα, 
αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν δεύτερον λό- 

14 ον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱροῦσιν. ἔτι δ ΠΟΙ 
αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοιπὸς ἦν πολὺ ὀρθιώτατος ὃ ω ὑπὲρ 
τῆς ἐπὶ τῷ πυρὶ καταληφθείσης φυλακῆς τῆς νυκτὸς ὑπὸ 

΄- ᾽ ΄- » Ν » Χ » κ .ὦ' ΄ 

τοτῶν ἐθελοντῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο οἱ “Ἕλληνες, λεί- 
΄ 7 ἈΝ Ν σ΄ Ν 

πουσιν οἱ βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστὸν, ὥστε θαυμαστὸν 
“- 7, ε Ε Χ Ἂ 

πᾶσι γενέσθαι καὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐτοὺς μὴ κυκλω- 
7 ΄σ΄ » ΄σ - 3, Ν ΄“ 27 

θέντες πολιορκοῖντο ἀπολιπεῖν" οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ τοῦ ἄκρου 

ἄφοδον ..1.1΄. σοττεοίαβ, ἔ,. φοδον ἃ. ἔφοδον Β. (ὑεῖ. ἄμφοδον. πολε ἴῃ 
ταβ. Β. 12. καὶ τέως μὲν αὐτοὺς Α.Β.(.Ε. καὶ ὁρῶντες αὐτοὺς Π). (εἴ. καὶ 
ὁρῶντες μὲν αὐτούς. ὅπου Β. ὅποι Ὁ. βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον Δ. β 
Β. Ο. ΕΒ. οἱ γρ. τηδΥρΊηβ ἢ). (ὑεῖ. βάρβαροι οὔτε ἐτόξευον οὔτε ἔβαλλον. ἐγγὺς 
δ᾽ οὐ ̓ προσίεντο Α. εἴ χὰ προίεντο ΒΌΡτα ΒοΥΙΡῖΟ σ τῇ. ΡΓ. γῈ] 866. Ο,, ἘΣ, ἐγγὺς 
δὲ οὐ προσίεντο γρ. ΤηϑΙρΊ 8 1). ἐγγὺς καὶ δ᾽ οὐ προσίεντο Ἀ. ἐγγὺς δ᾽ κὖ προσ- 
ίοντο Β. ἐγγὺς ὁδοῦ προϊόντας 1).Ζ. (ὑεῖ. ἐγγὺς ὁδοῦ προσιόντας. τοῦτον μὲν 
ΚΝ τ παρεληλύθεσαν Α.(). παρεληλύθησαν ΒΒ... παρεληλύθισαν σοττοοῖτιβ 
Ι. (ει. παρεληλύθεισαν. καὶ οἴῃ. ἢ... ὁρῶντες Ὁ.ΕΚΕῊ ΚΙ. .Ζ. ἐπὶ ᾿ 
τούτους Μ.Ζ. ἐδόκει οτη. ἃ. γρ. καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς ἐδόκει π. τπᾶγροὸ Ὦ. 
13. καταλίπη Β.Ο. καταλείπῃ Α.1᾿, λείπει Ἐὶ. ἐπιθεῖντο Β. ἐπιθῶντο (Ὁ. Ργ.» 
ΘΟΥΓ. Θϑάριῃ, ταὖ νἹἀοίαγ, τη. ἐπιθοῖντο, ἐπίθοιντο 1).. αἵ 8. 26. κηφεισίδωρον 
καὶ φεισοφῶντα ἃ. κηφεισόδωρον κηφεισοφῶντος Β.(.. εφησήδημον κιφησο- 
φῶντος ΚΕ, κηφισόδωρον κηφισῶντος ἴζ. κηφ. κηφισοφῶντος Η. Οὐεΐ. κηφ. κη- ᾿ 
φισιφῶντος. καὶ ἀμφικράτην ἀμφιδήμου ἀθηναῖον δὐάππηί Α.Ο. ππᾶτρὸ Ϊ. οἱ ἃ 
481 51η6 καὶ Ε΄. σὺν τοῖς πολλοῖς Α. αἱροῦσιν] αἴρουσιν Ἀ.(.Ὁ. 14. ἶ 
ἦν λοιπὸς καὶ πολὺ Η.1,.Τ. ὁ] ὥστε Ζ. καταλειφθείσης Α.Ο. ἐθελον- 

Τχ ᾿ 

τῶν ΒτοάεριιΒ. ἐλθόντων Β.1).. ἴῃ τηᾶΓρ᾽. ΡΟΠΘΗΒ γρ. ὑπὸ τῶν ἐθελον,!. προσ- ἢ 
ελθόντων ΖΦ. προελθόντων ΑΙἸα. (εἰ. ἐθελόντων. 15. ἐπειδὴ Ζ. ἐγένοντο 5. 
Α.Β.Ο.Ὁ.Ε. Οεί. ἢ γον. ἀμαχητεὶ Β.Ο. πᾶσι γενέσθαι Α.Β.Ο. Οδιῖ. γενέ- Σ 
σθαι πᾶσι. κυκλ. ἴῃ τ48. (. ἀπολιπεῖν Α.Β.Ο. (ὑεῖ. ἀπολείπειν. 

ῬΔΙΠΟΙρο σοραϊαηά τη δϑί, αὐ Αρ681]. οοπϑριοετοηΐ. 5ΟΗΝ. - 
5. 5ΌΝΝ.: καὶ ᾿Αμφικράτην --- Αθηναῖον] (ὐηΐ. 

12. τέως ΒΪ΄ εἔ ἰηΐτγα 5, 4, τό. σαπὶ ἴδηι ργωίοτίεγαπί Ογοῖ, οιπὶ αἰΐεταπι 

β 
να, φ ψε - : Ὃ ν- 

καὶ ἕτερον ὁρῶσιν έχαιγι ἤππο οοἱ-ὀ 5.17. ὅΟΗΝ, 
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“-“ ἄγων ΝΕ , ΄, ΣΧ Χ 3 

καθορῶντες τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα πάντες ἐπὶ τοὺς ὀπι- 
ὔ 3 Ζ Ν  κ- ΄- εν Ἁ ων Ἃ 

τό σθοφύλακας ἐχώρουν. καὶ Ξενοφῶν μὲν σὺν τοῖς νεωτά- 
ϑϑ ὙΑ͂ δ... “Ἃς ΧΝ “7 Χ ν᾿ “ὕ᾽ 8. ἡ 

τοις ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ ἄλλους ἐκέλευσεν 
ε ΄ 7] ᾿ ΄“ 7 

ὑπάγειν, ὅπως οἱ τελευταῖοι λόχοι προσμίζειαν, καὶ προελ- 
“ Ν Χ «Οὐχ 5 Δ γῈ “ ΄, Ν ὦ 5 

θοντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ θέσθαι τὰ ὅπλα εἰπε. 
17 καὶ ἐν τούτῳ τῷ Χρόνῳ ἦλθεν ̓ Αρχαγόρας ὁ ὁ ᾿Αργεῖος πε- 

7 

φευγὼς, καὶ λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τοῦ πρώτου λόφου 
καὶ ὅτι τεθνᾶσι Κηφισόδωρος καὶ ᾿Αμφικράτης καὶ ἄλλοι 
ὅσοι μὴ ἁλόμενοι κατὰ τῆς πέτρας πρὸς τοὺς ὀπισθοφύ- 

᾿Ιϑλακας ἀφίκοντο. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι οἱ βάρβαροι [τ2] 
“-“ ͵ ἴω ΄'. ΄ 

ἧκον ἐπ᾿ ἀντίπορον λόφον τῷ μαστῷ" καὶ ὁ ᾿Ξενοφῶν διε- 
σ' ἃ. “Ὁ - Χ λ 

λέγετο αὐτοῖς δι᾿ ἑρμηνέως περὶ σπονδῶν καὶ τοὺς νεκροὺς 
ΝΝ ’ ΄ ᾿ς 2 5 Ἷ 3 4“. - ᾿ 4 ἣ, ᾿ς 

19 ἄπῃτει. οἱ δὲ ἐφασαν ἀποδώσειν ἐφ ᾧ μὴ κάειν τὰς κῶ- 
Ἷ ΄- « σι Ὁ λ ᾿ Ν 

μας. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν 
3 ,7ὔ ῇ) . Ν “ Ἃ Ψ ς 

ἄλλο στράτευμα παρῇει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἱ 
3 ,ὔ κι , ’ὔ 9 - ,, 

20εκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν. ἐνταῦθα ἵσταντο οἱ [13] 
, 5᾽ ᾿ ἴω “ 

πολέμιοι: καὶ ἐπεὶ ἠρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ 

[11] 

τύ. λόχοι .Β.Ο.ΕὉ. (δεῖ. λοχαγοί. προμίξειαν Ἀ.Ο. προελθόντας Ὁ. 
ΡΓ.» 4] σ ᾿ηΐγα νϑυβιισ τὴ. 566. γῈ] ἰδυῖα, προελθόντες Ὁ. (ὑεῖ. προσελθόντας. 
ὁμαλεῖ Π).1. ὁλεῖ Ζ. 17. ἦλθεν] ἧκεν Ζ. ἀπεκόπησαν οἰϊανιῦ ὅ'΄ 1688. 
πρώτου οτη. Β.Ὁ. ργ., 4] δα α! τη. 866. γ8] ρούιβ ἰθυίϊα ΟἸ1ΠῚ ΒΡῈ ΙΟ -:: ΡΓῸ τι8]- 
ἰαῖο --, Εἰ. κηφισόδωρος ἴὰ.Η.---Ἰ,. κηφεισόδωρος Β. κηφεισίδωρος Α.Ο. 
(ει. κηφισίδωρος. ἀμφικράτης ἰφικράτης Ἐὶ. ἁλόμενοι ἃ. ἁλώμενοι Β. 
ἀλόμενοι (Ὁ. (εἰ. ἁλλόμενοι. ἀφίκοιντο 1. τ8, δὲ οἵη. Ὁ). ἐπ᾽ ἀντὶ 
ϑεβαλόφον Α. ὁ ξενοφῶν Α.ΟΟ. δ. ἥμιν ξενοφῶν. 

τὰς οἰκίας (Ὁ. ὈΓ.» οἴ τηδγρ'. τη. 566. ἐμαὶ τὰς κώμας. τὲ οἰκίας Δ οΥΓΥ ΘΧ Α. 
οτῃ. Α. παρείη 1.1Κ.1.. δὲ] δεῖ (Ὁ. ργ. διηλέγοντο Ἀ. οἱ) οἱ Ὁ. ΡΥ, 
ΟΥΆ80 ἀοθἰπάθ δοσθπίιι. Ιάεπὶ ἵσταντο 81] τη. Βεοα πα νΕ] ἰογτϊα. Ροϑὲ οἱ σοτα- 
τηϑ ρΡοηϊΐ 1). τούτου οτα. Β.Ε. πάντες ροβύ συνερρύησαν τεροϊ Α., αὶ 
Ῥυποίατη ΡΟΗΪϊΐ ροβύ ΡΥ118. 20. ἐπειδὴ Β. 

19. κάειν] [ΛΌΤ] καίειν. 

μὲν 

15. τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα] ᾿ὰχ 0016 ἄλδοῃ. ἔτι. 268, ἁλομένα. [πλιοϊδη. 
ῬΑΥθΑΙῚ ἀ δ] σογο νοϊθθδηΐ αἀτϑοοβ, αὐ 
αοορί 5. 17. 18. ΞΟΗΝ. 

τό. ὑπάγειν] 1. 4. προάγειν Ὠϊς οὗ 
3, 4.5 48, 566 ταῖΊΟΠη6. 8] ΟΣ (αὶ 86- 
ααπηΐαγ. [068 ἀγϊείθ ἔλαγ. γε]. 52. 

λοχαγοὶ] Τη 6] Πριηῦαν (δρμϊβοάο- 
Γα8, ΑἸΩΡΒΙογαΐθβ. οὺ ΑΥΟΠΑΡΌΓΑΒ ΟΌΤΩ 
ἸΡΒουτπη σΟΠμΟΥΌιι5, 46 αα]ρα8 5. 12. 
ΖΕΌΝ. 

θέσθαι τὰ ὅπλα] Ἐδδί ἢ, 1. σΟΠΒΙΒίθΙ6 
ἴῃ ἉΨΤΉΪΒ οὐ Ἰῃηϑίσιιοίοβ. Ηΐϊης 5. 20. 
ὅπου τὰ ὅπλα ἔκειντο ἀϊοϊ ΟΥ ἰοσιιβ, ἈὈ] 
οοηϑίϊίεγαηῖ. ΒΟῊΝ. 

17. ἁλόμενοι] Ἐδάθηη ΔΟΥ5.] ἔογτπἃ 
Ῥγοοϑίαϊ, αἱ νἹαοίμῃν, Η. ΟΥ. 4, 5. 7: 
ἊΡῚ 81} οὰπὶ Ζομδγα ῥ. 1167 καθαλ- 
λόμενος, 8}}} οτιπΔ ϑ΄]αα καθαλάμενος. 

1)6 πη. Ῥεγθρυ. ς. 99 ἁλόμενος. 
18, ἀντίπορον)] ᾳα!άρτη ἐπὶ τὸν ἀν- 

τιπέρας λόφον τοῦ μαστοῦ τηδ]ΘΌδτη ; 
866 τοϑιηαῦ ΤΠ ΔῊ ὈΤῚ Αγγϊδηὶ ΑΠΔ0}.1, 
275 9.5 ὍὈῚ οϑί ἀντίπορον ὄρος. Οοπίχα 
4: 27: 4. γήλοφος, ὃς ἦν ἀντίρροπος τοῦ 
τῶν Μακεδόνων στρατοπέδου, νἹἀοἴαν ἴῃ 
ἀντίπορος τῷ---στρατοπέδῳ τηυίδηαιι8 
6586. (ὐδίθιτπιπη εϑί 901118, 46 {10 8.12. 
5ΟΗΝ. 

τῷ μαστῷ δύ Ἰπρτιτα, ααθοα Ρϑα]0 
απίθ ἀθβουπογδηΐ, δ παπο ΟΠ ΜΘ δίαΣ 
ἃ Χοπορμοηίο. ΖΕΌΝ. 

20. ἐπεὶ ἤρξαντο) τοὶ σαπῇ Χρηο- 
Ῥῃοπῖθ. [196 ἴοθο, 101 ὅπλα ἔκειντο, 
να 5. τό. οἱ συντεταγμένοι Βυπΐ 5. 21. 
5ΟΗΝ. 
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Ν Ἀ 37 » Ἀ ἊΨ εν ε 

πρὸς τοὺς ἄλλους ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο, ἵεντο δὴ οἱ πολέ- 
“ Ις Ν 7] Ν » ᾳφ ὃ» ͵7ὔ Ε Ρ," “ 

μιοι πολλῷ πλήθει καὶ θορυβφ' καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς 
κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ Ξενοφῶν κατέβαινεν, ἐκυλίν- 
δουν πέτρας" καὶ ἑνὸς μὲν. κατέαξαν τὸ σκέλος. ΞΞενοφῶντα 

21 δὲ ὁ ὑπασπιστὴς ἔχων τὴν ἀσπίδα ἀπέλιπεν" Εὐρύλοχος 
Ἁ 

δὲ Λουσιεὺς ᾿Αρκὰς προσέδραμεν αὐτῷ ὁπλίτης, καὶ πρὸ 
ἀμφοῖν προβεβλημένος ἀπεχώρει, καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοὺς 

ψ, » “ ᾿ εἶ Ψ - «ς ὅτῳ οῈ ΄ 

22 συντεταγμένους ἀπῆλθον. ἐκ δὲ τούτου πᾶν ομοῦυ ἐγένετο [14] 

τὸ Ἑλληνικὸν, καὶ ἐσκήνησαν αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ κα- 
λαῖς οἰκίαις καὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι" καὶ γὰρ οἶνος πολὺς 

“3ἦν, ὥστε ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον. Ξενοφῶν δὲ καὶ 
Χειρίσοφος. διεπράξαντο ὦ ὥστε λαβόντες τοὺς νεκροὺς ἀπέ- 
δοσαν τὸν ἡγεμόνα: καὶ πάντα ἐποίησαν τοῖς ἀποθανοῦσιν 

24 ἐκ τῶν δυνατῶν, ὥσπερ νομίζεται ἀνδράσιν ἀγαθοῖς. τῇ 

δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος ἐπορεύοντο᾽ μαχόμενοι δ᾽ οἱ 
πολέμιοι καὶ ὅπῃ εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες 

“5 ἐκώλυον τὰς παρόδους. ὁπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κω- 
λύοιεν, Ξενοφῶν ὄπισθεν ἐκβαίνων πρὺς τὰ ὄρη ἔλυε τὴν 
ἀπόφραξιν τῆς ὁδοῦ, τοῖς πρώτοις ἀνωτέρω πειρώμενος 

26 γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων, ὁπότε δὲ τοῖς ὄπισθεν ἐπιθοῖντο, 

ἐτο ἀς Α΄. οἿπ τΤαβαγα 2 ||. (ἡ. (ὐθί. ἴεντο. ξεν. ὁ ἕεν. Ὦ. πέτρους Ὁ. 
κατέαξεν ἃ. κατέαξε ΟΟ. 21. παρέδραμεν Ε.Η.Κ.1,..2Ζ. βΙβεεβλημένος 

Υ Β. ΟΈ. συνταγμένους Α. 22. πᾶν αὐτοῦ ἐγ. Β ἐνσκήνησαν Α. 
οἰκίαις ααάπηΐ Α.Β.(.Ε..1. (Ε1ς βαρτα ΨΘΓΒΌΓΩ) οἰκείαις α. δηλονότι κώμαις πηδγ- 
σο }Ὁὴ., υὐ Α.Κ. ρμροβί πολλαῖς ᾿πβεγαηΐ κώμαις. Οὐοηξ. νϑγ. 501. 5. 10. ἐπι- 
τηδείαις Π.Η.ΚΙ,, εὖ Βαρεγβουρί!8 οὐ εἴ καὶ Ε. οἶνος δὲ ἦν ὃν ἐν λάκκοις 
κονιατοῖς εἶχον, Ξενοφῶν φησι, ϑυυϊάαβ ν. κεκονιαμένοις. λάκοις Α.Τ. κονι- 
άτοις Δ.Β.Ὁ. 2: λαβόντας πλν Ὁ Ῥὲ: ἀπέδοσαν Α.Β..Ε. (ἝΟε(. ἀπο- 
δοῦναι. πάντα] περιττὰ Ζ., πὖ ἢ. 2; 9. νομίζεσθαι 1).Ὲ.Η.Κ.1.. 24 
δ᾽ οἱ] δ᾽ το (.. ργ., 56βά πὲ δοσθηΐαβ ἰδηΐατη δἱ τὸ ΔρΉΟΒΟΙ Ροβϑβιηΐ, ἸΠῖΟΡ δ᾽ εἴ τὸ 
8 1ὰἃ αυ!ὰ 510 ο] αὔτη. οχ 400 Ἰηϑοσίο ο οἱ ἀε]εΐο ο ροβί τ ἰδοΐπτη οἱἕ. ὅποι Α. 
25. οὖν οἵη. Α. τοὺς πρώτους τὰς παρόδους (Ὁ. ΡΥ., ΘΟΥ̓Ρ. τῆ. 586. ὅξι 9. 
τὰ] τὸ (. ργν. γίνεσθαι 1). ὁδοῦ Α.Β.ΟΕ. δεῖ. παρόδου. καὶ πειρώ- 
μενος Κα. γίνεσθαι Α.Ο. 26. ὁπότε---αὠλυόντων οπ|. Ε. ἐπίθοιντο [).. 
Ὀΐ 5. 12. 

ἀπέλιπεν νἀ οὔθ Θεβθ, ποη, σοΉθΟι- 
ἔτι5 εγαΐ Ῥτορίθυ οϑ]ουϊδίθμπη 1ΠΠΠΕ6Υ]8. 
5ΟΗΝ. ϑ8ιὋςε Οντορ. 8, 3, 25. 

21. Λουσιεὺς] Ξ1Ις.ς 4,7,11, 12. Λου- 
σεὺς ἀρ Ῥαυβδη. 8, 18, 8. εἴ Ξἴορῃο- 
ΠῚ ΒγζΖ. ν. Λουσοὶ, πόλις ᾿Αρκαδίας, 
ὅπου Μελάμπους ἔλουσε τὰς Προίτου 
θυγατέρας, ρτοθαπίε Μεϊποκῖο. [ηἶα 
7» 6, 40, ΔΛουσιάτης. 

22. ὥστε] Θυοα ϑυϊάαβ. ροβαϊ ὃν 
ῬΘΥΡΟΎδι Ἰπία}} (ἰαβίϑ]ϊο, φαθτη ὥστε 
αἸοΐατη νἀ δαίιγ μοῖϊαξ τι 3. 4. 17: 

Εὑρίσκετο καὶ νεῦρα πολλὰ καὶ μόλυβ:- 
δος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας, 
4αδτη οχ ψθβιι ΒΘ] 6 ΠῚ] ΠΠ]Παὕατη. 

λάκκοις] 1)6 λάκκοις (Ἰδσαθιι5 ν]πᾶ- 
Τ118) ἴζα 5680]. ΑὙΙΒΙΟΡΗ. Ἐςο]68. 154: 
᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων 
ὀρύγματα ὑπὸ τὴν γῆν ποιοῦντες εὐρύ- 
χώρα καὶ στρογγύλα καὶ τετράγωνα, καὶ 
ταῦτα κονιῶντες, οἶνον ὑπεδέχοντο καὶ 
ἔλαιον εἰς αὐτά" καὶ ταῦτα λάκκους ἐκά- 
λουν. ΗΠΤΟΗ. 

23. τὸν ἡγεμόνα] Δ΄. 4,1, 24; 2,1 

τἰΔῶν ὡκκλων κὰν 

ἐν Ὡς 

ΩΣ 
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Χειρίσοφος ἐκβαίνων καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω γίγνεσθαι 
“ , 3, Ν 3 , “ 77 ΄ 5 

τῶν κωλυόντων ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς ὄπι- 
᾿ Ν »ν. Ο 5 ΄ 3 , ΄ς “- 3 

σθεν" καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλ- 
7 5 7 3 Ἁ ν «ε ὔ » ΄σ ΄ » “- 

27 λήλων ἐπεμέλοντο. ἣν δὲ καὶ ὁπότε αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι [τ6] 
΄- ΄ ’ 

πολλὰ πράγματα παρεῖχον οἱ βάρβαροι πάλιν καταβαί- 
» 53 “ ΕῚ 

νουσιν᾽ ἐλαφροὶ γὰρ ἦσαν, ὥστε καὶ ἐγγύθεν φεύγοντες 
» ῇ 5. Χ Ἅ ἐὶ γ Ἃ ῇ Ν “ 
ἀποφεύγειν" οὐδὲν γὰρ εἶχον ᾶλλο ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. 

ϑὸ ἄριστοι δὲ καὶ τοξόται ἤσαν" εἶχον δὲ τόξα ἐγγὺς τρι- 
πήχη, τὰ δὲ τοξεύματα πλέον ἢ διπήχη᾽ εἷλκον δὲ τὰς 
νευράς, ὁπότε τοζεύοιεν, πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀρι- 

στερῷ ποδὶ προσβαίνοντες. 
“ ᾽ ͵ὔ ἣν Ἁ “- ΄' 

τῶν ἀσπίδων καὶ δια τῶν θωράκων. 
ο ᾽’ὔ ΄“ 

Ἑλληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, ἀκοντίοις ἐναγκυλῶντες. 

οὕτως ἃ.Β.Ο 1. (ὑεῖ. οὗτοι. 
μελοῦντο. 27. καὶ ὁπότε Α.Β.Ὁ. 
καί. 
εἶχον ἄλλο Α.Β.Ο. (ει. ἄλλο εἶχον. 
---διπήχη (Ὁ. ἴῃ τηϑΓρ΄. τη. 8866. ΚΕ] (ΕΓ. 
λὰ" εἷλκον δὲ τὰς ν. Β. 

68. τῇ., αἱ νἀ θίαγ, 
Ὠ. Οὐἱει. ἐπιλαβόμενοι. 

ἀλλήλοις Α. 

τοξεύματα εἷλκον δὲ πολλὰ τὰς ν. Α. 
προσβαίνοντες (ὐ. Η., Ε΄ᾶ80 ἀεἰπαε σ. (ὐθί. προβαίνοντες. 

διὰ ΔΙζογατη οτη. 1). 
Ροβύ λάβοιεν (Ὁ. ογαβὶύ 8]1.ὰ]α, αποα καὶ νἹάοίΓ, 

τὰ δὲ τοζεύματα ἐχώρει διὰ 
ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ 

2 ή 

ἐν του- 

ἐπεμέλοντο .Β.Ο. (δι. ἐπε- 
καὶ ὁποτ᾽ Ὁ. ἃρ. (Δ ]ΠΠπτὴ Ρ. ὅβν (ὐεῦ. ὁπότε 

φεύγοντες ἀπο Ἰπ ΤΉΔΓΡ:. ΒΌΡΡΙΕν Ὁ τη. 866. γ6] εν. (. ἐκφεύγειν Ζ. 
28. δὲ καὶ Α.Β.(. (ὑεῖ. δέ. τὰ δὲ 
ἢ) ἦν Ὦ. τοξεύματα ἤδη πολ- 

πρὸς τῷ Ἡ.1... 
χωρεῖ (Ὁ. ΡΥ.» ΠΟΥ. 

ἐπεὶ λάβοιεν Α.Β.Ο. γρ. ΤΩΔΥΡῸ 

ἀκοντίοις] ς ἴῃ τάβαγα (ὐ., τι Β. ἐναγκυλῶντε Οὐπὶ Βρδῖϊο ροϑί ε 2 ψῈ] 4 [1{{. 

28. πλέον ἢ διπήχη] Οοηΐ. ΠΙοάοΓ. 
χω. 57. 

προσβαίνοντες] Βτοάδοιι τϑοῖθ (6 
ΤΠΟΏΘ Δρεατα ἰθπ θη] Ἰη εΓρτγείδίαγ. 
ὙΝ βββϑιηριαβ δα 1 ]οαογιπ 2, 8, ἈὈ] 
εδϑύ 46 ἀὐθοριθα8 : ̓Ενίοτε δὲ (καθο- 
πλίζονται) ξυλίνοις τόξοις τετραπήχε- 
σιν, οἷς τοξεύουσι μὲν τῷ ποδὶ προσ- 
βαίνοντες. Ῥοαθ πη, αγοιίηι, τἱὐ ἨΟ)ΟΥΘ 
ομπν γοῦοτο ἑθηααπέ, ἱπιροδὶίο. ἄψα- 
ἐμαγοθήίαος αἀθ ἤιδΥο πιασὶ Ρ. 40: Ὃ 
μὲν εἷς κατέχει τόξον τῷ ποδὶ προσβε- 
βηκώς. Αἰφιιο τα Βίγαθο τό, Ῥ. 772 : 
Τῶν μὲν κατεχόντων τὸ τόξον καὶ προσ- 
βεβηκότων τοῖς ποσί. φιαπφιαην ἩλΟ 
»Υαῦθ ἰδὲ προβεβ. φοαϊέμην ἰορτΐιν». Νίδο 
αἴλέογ, ρεέο, αοοὶρὶ αἀοδοηέ ΧϑηορΠοΉ 5 
νογῶα, εἰὲ ροΐζι8δ προσβαίνοντες 50γ- 
δοημαίμηι, εὐ ἤϊο. ἴ7)ἐοδαπέμγ δαγθϑατὶ 151 
αγοιθιι5 ἐθγηιιην 7676 Ουιέογιγη, σιιο5 
“ὐ Ἰηἐοηπαογοηΐ, ἠπιηυὶ οοἰϊοσαδαηΐ, ρ6α6- 
φιιθ αὐαπιοίο 5ϊηϊδίγο, πεγυιην 51 }715 
υἱγίθιι5 αὐἀαἀμοοθδαπέ. '"Γουριι5 Επηθηᾶ. 
0]. 1, Ρ. 311 Ἰοσυτη ΑὙτδηὶ [πα]ς. «6. 
τό, ροβυϊ ἢυσπο: Οἱ πεζοὶ τόξον τε 
ἔχουσιν ἰσόμηκες τῷ φορέοντι τὸ τόξον, 
καὶ τοῦτο κάτω ἐπὶ τὴν γῆν θέντες καὶ 
τῷ ποδὶ τῷ ἀριστερῷ ἀντιβάντες, οὕτως 

ἐκτοξεύουσι τὴν νευρὴν ἐπὶ μέγα ὀπίσω 

ἀναγαγύντες" ὁ γὰρ ὀϊστὸς αὐτοῖσιν ὀλί- 

γον ἀποδέων τριπήχεος. δῇ. ΑἸΟΏΥΤΙΩΙ 
δραα ϑαϊάειη τη ἴΑραβες : Οἱ δὲ Αρά- 
βιοι---οἵἱ βέλεσιν ἀνδρομήκεσι χρώμενοι, 
ἀντὶ τῶν χειρῶν τῷ ποδὶ ἐμβαίνοντες ἐς 
τὴν νευρὰν, κυκλοῦσι τὸ τόξον. ὥρα 
Ὠϊς τηοα 8 (ΘΠ α6 61 ΔΓΟΙΙΠΊ Ρ]Δ 6 οβί 
αἰνθυύβιιβ ἃ ῬΓΊΟΓΘ. Ρβᾶθ 6θη]πὴ πηρο- 
Β110 51ΠΙΒΤῸ 1 ΠΟΥ ΠῚ ΔΙΟᾺΒ σαὐγνᾶ- 
[ὉΓ, οὐ ΠοΥντι8 056 ἀθαποῖιβ ΘΠ ἸΠΓ. 
(ὐοπίΐτα 10] Ρ65 ᾿πηροβιῦβ 1οοντι8 ΔΥΓΟΌΓΙΩ 
Ἰπη τη τοίϊηθύ, ἀπῇ τηδηῖ5 αἀοχίτα δα- 
Ταναηΐα β᾽ἰβϑίσα πούνασῃ ἰθ πα]. 01- 
Ποι]ξαΐθπ ΟἸΠ 6 ΠῚ [860116 ΘΧΡΙΙΟΔΌΙΒ, 51 
βίαϊιιδθ δου δἰ χυτη [α]886 ἐαβύϊ 
ΟΔΠΔ]οα]αΐῖο, 4αδ]6 πὴ τηθαϊατη φονΌ͵α 
ΔΙΟῸ Δ] βίαι νοσαθαΐ, ἀπᾶθ δ] ΠΟ ΤΩ 
αγϑαϊοίο οΥἹσίηθιη ατιχιῦ, φαοα 6] τὴ 
“ἀγγαδγιδέ ΔΡΡΘΊ]αγα βοϊοηαβ. Ἀεί!- 
ΠΔΟΌ]1) Το δῦ ΠΟΥ ΤΏ ΒΌΙΤΩΤΩΔ, ΟἸΙΠῚ 
ΥἹ ΤΘηΒΌ͵η ; ΩΡ. Π]ΒΌΤΩ νΕΤῸ ΤηΔ ΠῚ 6]8- 
Οα]αῦαν (6] τη 68}8}} ᾿τηροβιατη. [18 
ἀρΡραγεῦ ψῃοσηοαο ΠΟΥ͂Ν τΙΒ ΒΌΤΩΠη8 ΟἸΙΠῚ 
νΊ, Ρ646. β᾽ῃἰβίτο ΔΥΟῚ [π10 1Π]ΡΟΒ100, 
δαάαοίαβ, γί ηϑυ] μού ου ἴῃ ἀγοὰ 580- 
ἰαίο. ΒΟῊΝ. τς μὴ, ὡς ΑὙηΔΒ6ΘΊ8. 

ἐναγκυλῶντες) Κ΄. ΒοΠπηοίαογ. [η4. 
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΄σ 7 ΄ Σ “ Α ν 

τοις τοῖς χωρίοις οἱ Ἀρητες χρησιμώτατοι ἐγένοντο. 
Χ ᾽ ΄- “ "Ὁ ἅ 

δὲ αὐτῶν Στρατοκλῆς ἕκρης. 

ΚΕΦ. ἢ. 
“ 53 ὰ « ’ὔ » ΄σ 

Ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς κώμαις 
ω ΄ λ ΄σ ω Ἀ Χ 

ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν Κεντρίτην ποταμὸν, 
3 « 7 ὰ ΡΝ δ Χ » , ΄σ 

εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίαν καὶ τὴν τῶν 
“ 7 «ὦ ΄ » 

Καρδούχων χώραν. καὶ οἱ Ἑίξλληνες ἐνταῦθα ἀνεπαύσαντο 
3, 5». " “ “ « 

ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον. ἀπεῖχε δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς 
εἰ ϑάὰς Ν ΄ ΝΝ 7ὕ , Ν 3 ΡΝ 

»ἐξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν Καρδούχων. τότε μὲν οὖν ηὐλί- 
Ψ ε ͵ὕ ᾳ, ᾽ 7 Ε Ν ΟἿ 

σθησαν μάλα ἡδέως καὶ τἀπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ 
΄σ΄ 4 , ε ἈΝ 

τῶν παρεληλυθότων πόνων μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ 
΄ 7 Ο 7 Ἀ “ ’΄ 

ἡμέρας ὅσασπερ ἐπορεύθησαν διὰ τῶν ΚΚαρδούχων πάσας 
΄ ΄ γ΄, 8. ὦ Ν Ἁ 

μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμ- 
«ε ΧΝ ᾿ 7 

πανταὰ ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. 
,ὔ 7 ε 3 7 

λαγμένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν. 
“ Ἁ “ «ς Υ̓ « ΄σ ΄ , , ΄σ΄ 

42 Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ ποτα- 
΄- 5 7 ξ « ,ὔ 7 Χ 

μοῦ ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, πεζοὺς δ᾽ 
΄σ 327 7 ,, ΄ ΄ « 

ἐπὶ ταῖς ὄχθαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν ἱππέων ὡς 
7 » Χ ἡ » , » “ 5 «Ὁ 

4 κωλύσοντας εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν ἐκβαίνειν. ἦσαν δ᾽ οὗτοι [4] 
᾿᾽Ορόντα καὶ ᾿Αρτούχα ᾿Αρμένιοι καὶ Μάρδοι καὶ Χαλδαῖοι 

ἦρχε 

5 ᾽ 
ὡς οὖν ἀπηλ- [3] 

᾿ 

Ι. δ᾽ αὖ οι. Β. ἐγίνοντο Α.Ὁ. 
κατὰ τὸν Ὦ. ἁρμενίαν Α.Β.Ὁ. 

Τ85. δ ἃ ῥΥῸ α ὨβὈπῖββα ντἀδίαν. 
ΤΩΔΥΡῸ 1. ὡς ἃηία ἕξ οτη. Α.(.Ε. 
ἐπιτήδεια. ὅσα ἃ.Β.Ο.Ε. εἰ. οἵἷα. 
Β.Ο.Ε. ἁρμενίαν Β.Ο. 
ἀρτούχου. ἁρμένιοι Α.Β.Ὁ. 
δώνιοι (Ὁ. ΡΓ. ““καρδόυχϊοι (υ 5. 1.}) Α 

Ι. Κεντρίτην), Βιεἠέάη-οπαὶ 586ο. 
Αἰηβνοῦίῃ. ρΡ, τ66 5., Κοοι. ρΡ. 78. 
Οοπηῖ. [ἀγαγα. 1)δοουογῖθβ ἴῃ, ἐΪι6 γϊη5 
9. Νιπουοί, απ Βαῤψίοη Ρ. 40. 

2. ἑπτὰ! ΝΟΩΗ 58{15 δὐουγαῖθ ἸΡΊΓΕΙΓ 
αἸξηοῦ] αἴθε ᾿ηὯθ ἃὉ ἰπιίο Ὠυἤι8 
ΕΠ τ]. 

4. ᾽Ορόντα)] δαργα 3. 5, 17. 46. Ατ- 
τηθηΐᾶ : Ἧς ᾽Ορόντας ἦρχε πολλῆς καὶ 
εὐδαίμονος. ΟΟὙΤΟΡ. 5, 3, 28. ᾿Αρτού- 

χαν ἩνΤΟΔΗΙΟΡη ἀτιοθ πη Ποιηϊηδί, 
ΠῚ ἰδιηθη Βγοάθι [011] ᾿Αρτόμαν 
ἀαπί. ΒΟῊΝ. [06 ἔουτημα οοῃηΐ. ἀμῃοί. 
τ, ἢ,.1. 

Μαρδόνιοι] ιθρμαπιβ Βν2. : Μυγ- 
δονία---καὶ ἑτέρα Φρυγίας τῆς μεγάλης 
-- Τινὲς δὲ Μαρδοὺς αὐτούς φασι. 

ταῖς οτη. Ζ. 
ἀνεπαύσαντο] ἀνεπ. 
ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον αἀδυπί Α.Β.0.Ε.Ε. 

στάδιοι ἃ. 

4. ὀρόντα Ἀ.(Ὁ. Οεί. ὀρόντου. 
ΕΥΝ ΒΙΘΕΚΒΗ ΕΚ. εἰ ααὶ ργ. μαρ- 

. μυγδόνιοι ἮΙ. ΒΌΡΓα γΟΥΒΌΓη δὲ οἰ οτΊ. 

τοῦ αἷϊ. τη. 8ες. 85. ν. (Ὁ. 
σαν Ὁ. ΡΓ., 4] αν ἴῃ 

2. τἀπιτήδεια Β.Ο. (εἰ. τὰ 
2. ἱππεῖς Α.Β.6. που αὐάπηϊ Α. 

ἀρτούχα Οσ. ει. 

Ιἀθπῇ Μάρδοι, ἔθνος Ὑρκανῶν.---λῃ- 
σταὶ δὲ οὗτοι καὶ τοξόται. ἴζοΒαδΠὶ 
ποιηΐϊπαῖ Ἡδγοάοίαβ 9, 125. )ΙοπγΥ- 
5115 Ρογίθρ. 7232. ιοἸοπηδοιις ώ..α. 
Αὐτϑηιβ πἢ. 3, 11, 6. οἱ Νάῤῥο 
τοξόται. ἰίδιη 13. 1. ΒεΕρΊΟΠοΠ ΠΊΟΠ- 
τποβδιη οὐ Νίαγαοβ ρϑαρεσεβ ποιηϊηδί 
24. τ---Ἴ. 564 5βἰδαιη ποη ἀθῆμπις. [ἰζ«- 
Ὀτο ΠΟ 4; 6, τ2. Βανίατη Ἐραγάαπι 
Ποιηϊηδΐ, ὃς ῥέει διὰ Μάρδων τῆς χώ- 
ρας. ᾿Ῥάριγ}8 ν]ΟΪΠῸΒ. ἔα 886 δρο ἢ 
Ἰροιβ. 4... 18,. 2: Θέαδο ἀκ 807, 
κύκλῳ δὲ περὶ τὴν θάλατταν μετὰ τοὺς 
Ὑρκανοὺς ᾿Αμαρδούς τε. αθ θη Ἰοσατη 
ΓΕΒΡΘΧΙΐ ίθρ Βαμα Βγ2 2. ἴῃ ᾿Αμαρδοὶ, 
ἔθνος Ὑρκανῶν ἐγγὺς---οἰσὶ δὲ καὶ Περ- 
σῶν Μαρδοὶ δίχα τοῦα. Ἐχ ΝξΑγοθο 

" 
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“ - ΄ 3 7 ͵ Ν 

μισθοφόροι. ἐλέγοντο δὲ οἱ Χαλδαΐοι ἐλεύθεροί τε καὶ 
5 ἄλκιμοι εἶναι" ὅπλα δ᾽ εἶχον γέρρα “μακρὰ καὶ “λόγχας. 

ἈΝ 5 

δὲ ὄχθαι αὗται ἐφ᾽ ὧν παρατεταγμένοι. οὗτοι ἦσαν τρία ἢ 
ε 

τέτταρα πλέθρα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον᾽ ὁδὸς δὲ μία ἢ 
μὰ Ἵ, 2, “ ,, 

ὁρωμένη ἢν ἄγουσα ἄνω ὥσπερ, χειροποίητος" ταύτῃ [5] 
5» ΄- “Ὁ 

6 ἐπειρῶντο διαβαίνειν οἱ “Ἑϊλληνες. ἐπεὶ δὲ πειρωμένοις τὸ 
ἔν Ν “- ἴω 

τε ὕδωρ ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο, καὶ τραχὺς ἣν ὁ πο- 
Ν ΄’ 7 ᾿ 3 ἴω ΄, ,ς 3 5 “ 

ταμὸς μεγάλοις λίθοις καὶ ολισθηροῖς, καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ 
“ ἐ Ν “ 3 27 5 Χ Ἂ “ « 7] ᾿ 

ὕδατι τὰ ὅπλα ἦν ἔχειν: εἰ δὲ μὴ, ἥρπαζεν ὁ ποταμὸς 
δ ἢ “ “ ὌῸΣ ΩΝ 3) ὰ ϑιρν δ χ. Α. ἐπί τε τῆς κεφαλῆς τὰ ὅπλα εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο 

Ν Ἂ “ Ν ΒΕ , ο Ψ, Ἂς » 

πρὸς τὰ τοξεύματα καὶ τἄλλα βέλη: ἀνεχώρησαν καὶ αὐ- 
“ ΄ ἤ 5, Ν » Ν 

"τοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. ἔνθα δὲ αὐτοὶ 
χ ͵; 7 ΕῚ τι δὴ 7, ᾿ 

τὴν πρόσθεν νύκτα ἦσαν ἐπὶ τοῦ ὄρους ἑώρων τοὺς Καρ- 
, ͵ ΄ι “Φ 3 ΄σι 

δούχους πολλοὺς συνειλεγμένους ἐν τοῖς ὅπλοις. ἐνταῦθα 
᾿ ᾿ » 7 53 ᾿ς ς τ, ε ω Ἁ ΄- 

δὴ πολλὴ ἀθυμία ἢν τοῖς “Ἕλλησιν, ὁρῶσι μὲν τοῦ ποτα- 

ἡψὴ 

[6] 

τε δἀάπηΐ Δ.Β.Ο. γέρα Ο. 
ταύτῃ ] ταύτην Δ. ΒΕ. ΘΟΥΤΘΟῸΒ ᾿ 

5. ὁ δὲ ὄχθαι Ἄν ἡ οτὰ. ἃ.8Β.6...1. 
6. ταχὺς 0)... Η.Κ.},.᾿. σογγεδοΐατμῃ [. 

λίσθοις Α. ἔχει" ἦν Α. ἐγίγνοντο Α.Β.Ο.1Ὁ, ει. ἐφέροντο. εἴ τις] τίς 
ο. Ρ., ΘΟΥΤΘΟΙΌΙΒ ὈΓ. νοὶ 566. Τὴ. τἄλλα Α. Β.(. Οδί. τὰ ἄλλα. οὖν Ροβὲ 
ἀνεχώρησαν ΟΥΏ. ΒΙΕΣ ἸΏΐΘΥ Ραηρθηῦθ8 Ροϑί ἀνεχώρησαν, αεἸ]οῦ 1. παρὰ] ἐπὶ 
ΠΡ...» τὴν πρώτην νύκτα ἦσαν ἑώρων ἘΙ. ἐν Α.Β.6.1. οι. Η. ρυ. Κ..1.. 
Οἱ. σύν. πολλὴ ἡ αθ. 

ϑύσαῦο γα Μαγάοβ Ῥθυβ15 ΠΏ ΠΤΠΟΒ 
6886 οὖ ργθαάδηαο νίνεσθ. Ῥίπνα α6 
Ματγαῖβ δίθ. ὕὐοῖχ, Εφαηιθη, ΟΥ̓ ἐφιιο 
ὅ65 ΗϊἸδίογθη5 Ὁ. 213., 4] ἰδτηθη Ἰο- 
σατη Χοποροπίϊ5 ΠΟῚ ἰουρσὶί, ἴῃ αὰ0 
ΠΠΡΥοΥ τη ΟΡ ΠΟΥ ΠΤ ΒΟΥ Τρ[αγΑτη Τ6- 
ΒΕ1{{π|, Οαπὶ Οχ Ανὐύσομεορ ΠΠΘΠΌΟΠΘ 
σοτηραγαΐα. οατη ἸΙοοῸ (ὑγγορεθαϊθ 8Ρ- 
ῬΆΓΟΓΘ νἀθαίαν Αὐὐπαοθϑην Ἠ ντοδηϊο- 
γαπι ἀπποθπη ἸΠ6]]]Ρ1, χυΐθαβ Ματγάὶ 
ν6] Μδυάοη! ν]οϊηὶ οραπς. Μδγάοηϊοβ 
[ΔΊη 6 ἢ 4 Ὀγϑοῖου Χοπορμποηΐθιη πο- 
τη Πατῦ, ΠΟηαπιτη τοροῦὶ. Μυραοῃοβ 
Μεβοροίδιηϊθθ βθρύθῃ Γ] 0} 8}18 ᾿ΠΟΟ]Δ5 
Ῥυϊμααη ἃ Μδοραοηϊθιιβ νἱοίου 8 
ΠΟΙΊΘΠ ΔΟΟΘΡΙΒΒ86, γα β]αύθπτη ἃ Μυσ- 
ἀοπῖθαβ ΤὭγαδοϊοθ, ϑἰαίαϊς ϑίγαρο τό, 
Ῥ. 747.5 ουἱ ἔτιιβίτα πη. ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙ8 
Ἰοσαμη ορροβαι Μδηποχί. αθορτ. νο]. 
5. Ρ- 2όο. ΒΟῊΝ. Αρυὰᾶ ϑίορῃ. ΒγΖ. 
Ἰοθο ῥγϊουὶ Μαιδοὺς ὑγο Μαρδοὺς ὅ34]- 
τη 815. ἀραα Χοπορῃομίοιῃ Μαρδό- 
νιοι ν]άθύατ ἀδργαναίατη εχ Μάρδοι, πὶ 
ἀρυὰ 1)᾽΄οποίη Οἤτγβ. Οὐ. 64, νοὶ]. 2, 
Ρ. 3890, Μαγτάυβ Ηγνγοωδᾶθ Πετγοαοά 
Ι, ὃ4, αἰοιαν Μαρδώνιος ν6] Μαρδό- 

νιος, Π!0α Μάρδος 5οΥ1010 Ν᾽ Α]6511|8 δά 
ΝΙΓοΟΙδτιτα 1) αηηδβο. Ρ᾿. 68 εὐ ἔὐχηθπά. 
Ρ. 78. Οοπμῇ, 46 πᾶς σεηΐθ Αἰηϑνουίῃ. 
Ρ. τόδ, εἴ αυὶ Μαβίατη πηοπίθτη οοη- 
ἴοσ ποάϊο ΠἼαγαϊιη-])ασ, νοσαίμμ, 
ΜᾶγΓάοβ δαΐθμῃ ΠῸ5 αἸΒΕ ριΘ ΠΟ 8η1- 
τηϑα νου ἃ ΠΟρΠΟΙΏΪη6 σεηΐθ Ῥββιοδ 
Κοςἃ. Ρ. 18ο. 

Χαλδαῖοι] δάθιη ἀ6 ΠΑ] (615 ἔτ8- 
αἰ Ογτορ. 5, 2,7. ΖΕ ΌΝ, Πάρι 48] 
ΟΠ ΔΙγ 68, ἀπάδ ΡΥ πδηζγ 4, 4, τ ; 
ἘΠ ΠΕ 

5. αἱ δὲ ὄχθαι] ᾿ἰοτιιπη 5. 22. προση- 
κούσας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὄχθας νοραΐ, 
488 85. 11. αἰοσπηΐυ πέτραι καθήκου- 
σαι ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμόν" οἷ 5. 22. 
Θοθ ἤθη νοσδηΐτ τὰ ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ 
ἄκρα. ἸρΊιγ 601168. ἴῃ ᾿θτὸ ὯΘ τὸ 
Θα ΘΒ. 5, 7. 68. ἐπ᾽ ὄχθους ἀνορούειν, 
ἀπ᾽ ὄχθων καθάλλεσθαι. ΒΟῊΝ. 

ταύτῃ) Οοηΐ. 5. 2ο. 56ΗΝ, 
6. εἰ δὲ μὴ] Θ΄τῊ}}18. ΑΥ̓ΛΊΔΙ ἸΟΟῸΒ 

ΑΔ}. 4; 4. 17: Ἐπὶ τῷδε ἡ δίωξις 
οὐκ ἐπὶ πάντων Σκυθῶν ἐγένετο" εἰ δὲ 
μὴ; δοκοῦσιν ἄν μοι καὶ πάντες διαφθα- 
ρῆναι ἐν τῇ φυγῇ. ΞΟΗΝ, Ν.γ,11,8. 
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΄- Χ ἤ ς “-“ Ἁ Ν , ΄ 

μοῦ τὴν δυσπορίαν, ὁρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν κωλύσοντας, 
« - Ν ΄“ , » Ψ νι ΄ 

ὁρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπικεισομένους τοὺς Καρδού- 
᾿ ,ὕ ι - κ ἄν Ἃ ΝΜ ᾿ ᾿ 

βχοὺυς ὁπισθεν. ταύτην μεν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα 
Ε » “ Ἁ , Ὑ' πααν “ ἃ ὧν Ἕ 
ἐμειναν ἐν πολλῃ ἀπορίᾳ ὄντες. “Ξενοφῶν δὲ ὄναρ εἰδεν" 
3) » 7 ΄ὔ - λ » “ » 7 

ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσθαι, αὗται δὲ αὐτῷ αὐτόμαται περιρ- 
“ “ “- " 7 Γ ε ΄ » 4 

ρυῆναι, ὠστε λυθῆναι καὶ διαβαίνειν ὁπόσον ἐβούλετο. 
» Ν Ἂ ΟὟ ἜΣ Ψ Χ ΧΝ ῇ Α ΄ 

ἐπεὶ δε ὄρθρος ἣν, ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ λέγει 
Ὡ » 7 ΒΥ ἴω Ὑ] Ν ΄σ΄' » ΄σ Ν 

ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι, καὶ διηγεῖται αὐτῷ τὸ 

[1] 

37 « Ἄς ΝΣ 7 Ν «ε ΄ὔ Ψ ε ΄, » ’ὔ 

ρῦναρ. ὁ δε ἥδετο τε καὶ ὡς τάχιστα ἕως ὑπεῴαινεν ἐθυ- 
’ὔ 

οντῸ πάντες παρόντες οἱ στρατηγοί: καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἦν 
εὐθὺς ἐπὶ τοῦ πρώτου. καὶ ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ 
στρατηγοὶ καὶ “λοχαγοὶ παρήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστο- 

το ποιεῖσθαι. καὶ ἀριστῶντι τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο [8] 

νεανίσκω" ἤδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀρι- 
στῶντι καὶ δειπνοῦντι προσελθεῖν καὶ εἰ καθεύδοι ἐπεγεί- “ 

τι ρανταὰ εἰπεῖν, εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ 
τότε ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ 
πῦρ, κἄπειτα κατίδοιεν ἐν τῷ πέραν ἐν πέτραις καθηκού- 
σαις ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν γέροντά, τε καὶ γυναῖκας καὶ 
παιδίσκας ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων καταθεμένους ἐν 

᾿χ πέτρᾳ ἀντρώδει. ἰδοῦσι δέ σφισι δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι [9] 

δυσπορείαν .Β.Ο.1. 8. τὴν δηΐε νύκτα 5. Υ. Π1. ΗΓ. γΕ] 566. Ὁ, νύκταν Ἀ. 
ἔμειναν Α.Β.(..1. σογτεοΐα5. (εἴ, ἔμενον. αὐτῷ οτη. Τ᾿. αὐτόμαοται Ἀ.Β. 
Ο.0.1.:Ξ.- Οεί. αὐτόματοι. περιρρυῆναι Α.8.0. Ε. Οεῖ. περιρραγῆναι. καὶ 
οἵη. Η.Κ. 1... διαβῆναι Α. 9. ἐπὶ Ὁ. ΡγΓ., αυοά τη. ρΡγ. ναὶ 866. πγαΐανξ πῃ 
ἀπὸ, αυοα εϑΐ 1η σεοίοΓ8. παρήγγελον Ἀ.Β.Ε.1.}.. το. καὶ ἀριστῶντι Ἀ. 
Β.Ο.Ἰὰ, Οεῖ. ἀριστῶντι δέ. προσέτρεχον ΑΙΒΙΟΙΤ. προτρέχεται Ι,.. (δι. 
προτρέχετον. ἐξήει Α.Ο. ἀριστοῦντι Ἀ. καθεύδει Δ. ϑυϊάδβ ἤδεσαν--- 
πόλεμον ΔοΓΘΗ8 ν. ἐξείη. ἐπαγείραντα Ἀ.Ο. ργ. εἴ τίς τι Α.Β.Ο.0.ΕΗ. 
[.1.2Ζ. ϑυϊάδβ ΟΠΉ1550 τῶν, εἴ τίς τις 1. (οί. εἴ τί τις. τὸν οἵη. ϑιυϊάδβ. 
11. κατίδ ἴῃ Τὰ5. 4 1{, οἴ οἵεν (Ὁ. ΡΓ., 41 ΗδυῚ ροΐδβί αὐ διδοῖεν Πα ποτ ῬΓ. 
ἐν πέτραις Α.Β.Ο.Ε. Β'ιυΙάαβ ν. καθηκούσαις εἴ ν. μάρσιπος. (εἴ. ἐν ταῖς πέτραις. 
τὸν ποταμὸν τὸν τόπον ὅδ 1185 ἴοθὸ ΡΓ. γυναῖκας Ἀ.Β. (.Εὐ. Οεί. γυναῖκα. 
μαρσίπους [).1}.Τ΄ ΑἸά. Οει. μαρσίππους. μαρσιππίους νΕ] μαρσιπίους ᾿ἰρ τὶ αἱ- 
(ἰδ6, 1 Ἰδιῃτηδίθ νυ] ηΐθβ ἰηΐευ μάρσιπος οἴ -πιππος. κατατιθεμένων 1). 12. 
δόξαν ἴ,. 

8. διαβαίνειν] Βεοῖα ἀ6 ροάϊθαβ αἰ- 
ἀπςίδβ, αἸναγιοαῖ!5 α16] νουθιιπ τηοπῃοί 
ΝΥ εἰβκῖαβ. ἔβί Ἰριίασ. στδαὶ, Ἰηρτθα!. 
5ΟΌΗΝ. 

9. ἀπὸ τοῦ πρώτου] [ηἴτ δύ, 5: 2 
Καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου 

ἱερείου. ὃ: Καὶ ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου 

καλὰ τὰ σφάγια. Θυάᾶτα ἢ. 1. ἐπὶ 
Β0ΥΡ8:. 5ΟΗΝ. 

το. ἐξείη 1 ρτεροῖριε Οπθβαηά. "1,2. 
11. καὶ τότε] (οηΐ. 7, 1, 32. 
μαρσίπους) Ῥο]Ιαχ ἢ, 79 : Καὶ φα- 

σκώλους δὲ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ τῶν 
ἱματίων ἀγγεῖα καὶ θυλάκους. Ξενοφῶν 
δὲ καὶ μαρσίπους ἱματίων εἶπεν" οἷ εχ 
ΑΠδθδβὶ το, 198. (Οὐβέθγα πη ἹΠΊΡΓΟθΑτῚ 
νος. 80 Αἰποϊβοβ αἰχιπηὰβ δα 168. 
ϑίερῃ. 
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“ 5ῸΝ Ν “- ΄. ε “" Ν 5 

διαβῆναι: οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις ἱππεῦσι προσβατον εἰ- 
.Ἶ “-“ 

ναι κατὰ τοῦτο. ἐκδύντες δ᾽ ἔφασαν ἐ ἔχοντες τὰ ἐγχειρίδια 
γυμνοὶ ὡς νευσόμενοι διαβαίνειν" πορευόμενοι δὲ πρόσθεν 
διαβῆναι πρὶν βρέξαι τὰ αἰδοῖα: καὶ διαβάντες καὶ λα- 

ῇ ἣΝ ε 7 ΄ σ Χ 53 ΄- 

13 βόντες τὰ ἱμάτια πάλιν ἥκειν. εὐθὺς οὖν ὁ ΞΞενοφῶν αὐ- [το] 
΄ 7 Ν “ ͵ “ 4 

τὸς τε ἐσπενδε καὶ τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε καὶ εὖὔ- 
ι΄ Ζ ΄- ᾽7ὔ ΝῚ “4 

χεσθαι τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ 
ἢ ἈΝ » Ν 3. 7 7 3 »λχλ 3 ᾿ν 

τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι. σπείσας δ᾽ εὐθὺς ἢγε τοὺς 
Ν ΧΝ ΄“- Ἄ 

νεανίσκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον, καὶ διηγοῦνται ταύτα. 
5 , ᾿. Ἂν  Ὲ 7 Ν » “ ͵ 

14 ἀκούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς ἐποίει. σπείσαντες [{1] 
᾿ ω Ν Υ ΄ Ζ΄ ᾽ Ν ᾿ Ἶ 

δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον συσκευάζεσθαι, αὐτοὶ δὲ 
Χ Ἂ, Ἂ » ΩΝ 

συγκαλέσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἐβουλεύοντο ὅπως ἂν 
᾽ὔ ἴω , 57 “ « Ν 

κάλλιστα διαβαῖεν καὶ τοὺς τε ἔμπροσθεν νικῷεν καὶ ὑπὸ 
΄΄ Ἁ ᾽ὔ 7 32Ζ. σ΄“ 

Ἰοτῶν ὄπισθεν μηδὲν πάσχοιεν κακόν. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς [12] 
7 Ἀ ς σ΄ 7 2 Χ “ 

Χειρίσοφον μεν ἡγεῖσθαι καὶ διαβαίνειν ἐχονταὰ τὸ ἥμισυ 
ἴω 4 , Ψ 7 «ς 7 Ρα-αὶ 

τοῦ στρατεύματος, τὸ ὃ ἥμισυ ἔτι ὑπομένειν σὺν (Ξιενο- 
“- Ἂ, Ἁ Π Ν ἷ᾽ 5 ν , 

φῶντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων δια- 
7 Ἁ “ι σι 53 ΕῚ Ἷ, ε “.Ἔ 

τό βαίνειν. ἐπεὶ δὲ ταῦτα καλῶς εἶχεν, ἐπορεύοντο᾽ ἡγοῦντο 
΄σ΄ 2᾽ ἣ ͵ Ἁ Ἁ 

δ᾽ οἱ νεανίσκοι ἐν ἀριστερᾷ ἐχοντες τὸν ποταμόν: ὁδὸς δὲ 
τὸ 3 ἊΝ, 7 ε ᾽7ὔ ᾽Α Ψ 

τιγἦν ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς τέτταρες στάδιοι. πορευομένων [13] 
.] ἴω , Ψ “- ζ Α͂ ν ᾿ 

δ᾽ αὐτῶν ἀντιπαρήεσαν αἱ τάξεις τῶν ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ 

διαβῆναι] διαβαίνειν ἴὅ. διαβ.---προσβ. οτα. ἡ. προσβατὸν Β.Ὁ. (εἴ. 
πρόσβατον. ἔφασαν οΟΤΏ. ΒΌΙαδΒ ν. νευσούμενοι ἐκδύντες---διαβαίνειν ΘΠ ΥΘΉ8, 
ΕΙ ἐπειρῶντο Βεθοῖ Ῥοϑβύ νευσούμενοι. γυμνοὶ Α.Β.0.Ε.Ζ2. δ'υ1α68. ΠΡῚ 
γυμνά. νευσούμενοι .Ε.Η.Κ.1,. πευσόμενοι Α.Β. ργΓ., αὶ πὶ τηαΐανῦ ἴῃ 
σπ.. Ο.1. γρ. νηξόμενοι ὡς κολυμβήσοντες ΤηδΥρῸ [|}). γρ. νῆηξόμενοι Ἴ, πασόμε- 
νοι Ἐ. (οι. σπευσόμενοι. διαβῆναι] ἘΞ: ΟἸΏ1550 πρὶν 1. διαβάντες, 
λαβόντες Β.Ὁ. 12. ὁ οἵη. ἃ.Ὁ, ἔσπευδε Α.Ο.0.Η.1.1 1. ἐγχειρεῖν Α. 
ἐκέλευε Α.Β.Ο. (ες. ἐκέλευσε. εὔχεσθαι ἴῃ τᾶ8. Β. εὔχεσθαί τε τοῖς θεοῖς 
δ] 8 ν. ἐγχεῖν, ὁ δὲ τοῖς νεανίσκοις---θεοῖς ΔΙΟΥΘ 8. τά τε] τὰ Α. εὐθὺς 
ἦγε Α.--ἘΠ.Ὶ. ΚΠ Τ, δι. εὐθὺς μὲν ἦγε. ταὐτά ϑοππηοίαογιιβ. [ΡΥ] ταῦτα. 
14. καὶ ροϑβῖ δὲ αὐ ἀπηΐ Β., (5.5. τῇ. ΡΥ 6] βες., Π.Ε.ΕΗ ΚΟ ΟΤ. παρήγγελονΑ. 
καλέσαντες εἰ σὺν 8. ν. Ϊ. ἐβουλεύοντο Β. Ὁ. (ει. ἐβουλεύσαντο. διαβαῖαν 
ΒΒ... Ἐπ δ τὶ Α.Β.Ο.Ὁ. Οεδῖ. πρόσθεν. πάσχοιεν κακὸν ἃ.Β.Ο. Ὁει. 
κακὸν πάσχοιεν. 15. μὲν οἵη. ἃ. ἔτι δΔαἀαηὺ ἀ.Β..Ε.. 16. ταῦτα καλῶς 
Α.Β.Ο.Η.1.. (δῦ. καλῶς ταῦτα. τέτταρες στάδιοι Α.Β.Ο.Ε.. (εὐ. τέτταρα 
στάδια. 17. διαπορευομένων Ζ. ἐπειδὴ Α.---Ε ΚΖ. (ει. ἐπεί. 

12. νευσόμενοι) Ν εν στο: σπΠ} εὔχεσθαι τοῖς φ. θεοῖς. ΒΟΌΗΝ, 
13. τὰ ὀνείρατα] ἰὐπαπι 8. 8. Παγγᾶ- 15. τοὺς ἔμπροσθεν) Οτοπίδο εἰ ΑΥ- 

ἔπτη, τοὖῦ ΒΦΘΡΙΒ 1η Ἰοοὶβ δα ϑίθρῃ. ὕμπομϑ οορίαβ 5.4. Ἡ ΠΊΤΟΘΗ. 
ΤῊ65. ν. Ὄνειρος οἰΐαί]58. (ὐθίθυυτη τῶν ὀὑπισθενὶ (ὐδγαθοθ8, 5. 7. 
Ἰτηϊταύπιβ Πδθο νἹἱἀθίαν Αὐτίδη. Απμαῦ. ΗἩΠΌΤΟΗ. 
2, 3 ΘΧΙΥ., 80 ΘΟΠτΙηϊΘθτο στὴ Χρη. 17. ἀντιπαρήεσαν͵] ἴπὶ Ορροδῖία Υρὰ 
ΠοἸ]]δίαΒ. ΒοαπΘ δηΐτ Θαα]65, ἀθ φΌ] 8 8.2. 4. 

καὶ τὰ λοιπὰ] τος σορυ]απάδα πη ΒΟῊΝ, 
δι 



178 ΕΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ ΤῊΝ 
5 ᾿ Χ ΄ κ ᾿ Ε κ᾿ “ 
ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν καὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ, 
37, Ἅ ΨΨ Ν » Ὁ ΄“΄ 7 

έθεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὑτος πρῶτος Χειρίσοφος στεφανω- 
΄ ᾿ 3 Ἀ 5 ΄ Ἕν ᾧ ἈΝ “ 27 

σάμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἄλλοις 
΄- ͵ Ν Ἁ ᾿Ν 7 ε Χ 

πᾶσι παρήγγελλε, καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς 
᾿ ’ Ἂ ᾿ » ΕῚ ΄σ ἊΝ 3 ἴω 

λόχους ὀρθίους, τοὺς μὲν ἐν ἀριστερᾷ, τοὺς δ᾽ ἐν δεξιᾷ 
“ Ν ε 3 » Ά 

Ιϑεαυτου. καὶ οἱ μὲν μαντεις ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν ποτα- [14] 
7 Ἢ «ε ᾿ ᾿ς 3 , “ ἈΝ 5 ΄ » 5 

μόν" οἱ δὲ πολέμιοι ἐτόξευόν τε καὶ ἐσφενδόνων" ἀλλὰ 
᾿ὕ » Α α ἢ ὦ κ Α΄ ὧ5 κ ΄ ᾽ ΄ 

τοοὔπω ἐξικνοῦντο᾽ ἐπεὶ δὲ καλὰ ἦν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον 
7 - ΄- Ν 3 ΄ 7 ἈΝ 

πάντες οἱ στρατιῶται καὶ ἀνηλάλαζον, συνωλόλυζον δὲ 
«ε ἴω “4 Ἀ οὺ ΄σ΄' ἄμ 

καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι" πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ 
20 στρατεύματι. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν [15] 

ἐκείνῳ: ὁ δὲ Ξενοφῶν τῶν ὀπισθοφυλάκων λαβὼν τοὺς 
εὐζωνοτάτους ἔθει ἀνὰ κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν 
κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿Αρμενίων ὄρη, προσ- 
ποιούμενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν πο- “ 

“1 ταμὸν ἱππέας. οἱ δὲ πολέμιοι ὁρῶντες μὲν τοὺς ἀμφὶ Χει- 
΄' Ἀ - σ΄ ς ΄ ᾿Ὶ οἾ 

ρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ 

τοὺς ὄχθους Α. τὰς ὄχλας Ό-. ΡΥ. στεφανωσάμενος Ἀ.Β..Ε. Οὔ. ἐστε- 
φανωμένος. ἐσδὺς Α., αὶ νοϊαιΐ ἐκδύς. παρήγγελε ΚΚ. εὖ οτἸηῖ580 καὶ Α. 
ὀρθοὺς Β. ὀρθρίους ΟΟ. ργτ., 4] οΓαβὶῦ ρ. τ8. δῚ δὲ 1). μάντεις] ει 1η 
τὰϑ. ὦ. ἐσφαγίαζον 1). τε 58.ν. Οὐ. τη. 866. νΕ] ἰεγΔ. οὔπως 1). τθ09. ἀνη- 
λάλαζον] λαλ. 1 Γ45. 2 11{{.,, εὖ ΡΥ. ἱοτίαββα λί (. Υ. δα ὅ»2:14. 20. ἀνέβαινε Β.Ζ. 
ἐκείνῳ Αι. 8Ὁ 866. 86 βαεια τα. Β..Ε. Ὁεΐ. αὐτῷςἩ τῶν ὀπισθοφυλάκων 'λα- 
βὼν Α.Β.Ο. (εἰ. λαβὼν τῶν ὀπισθοφυλάκων. ὀπισθοφυλακούντων Ε. ἀνα- 
κράτος 10).. Ὠϊο οἵ 5. 21. (.Ε. πόρον] λόφον Ὁ. Ῥτ. κατὰ] εἰς Ζ. ἁρμ. 
ΒΟ. πιόνων Α.Β.Ο.Ε.. οὐ σογτγοοίαβ 1. ἀποκλείσασθαι Δ.Β.Γ.Ε. ΤΑΡτὶ 
ἱππεῖς. 21. μὲν] ὅτι ὁ δῃΐε Πος ἀε]εί (΄. περῶντας Α.Β.0.Ε.. Οεἰ. δια- 
περῶντας. 

ἔθεντο] ἀτηιαξὶ οοπϑίϊεγιπί. Ἡ ΟΠ. δαπάστῃ δάνεγϑιιβ ποβίθβ, Ηἴπο Ρ]ὰ- 
στεφανωσάμενος)] Ἐὰχ τῆογο ἴ,8ς6- 

αφιηοηϊούιτη, ἀθ αὰὸ Χρη. Βεΐρ. 
ἘΠ ΑΈΒ 5. ἘΠ ΟΣ ἡ, Ὁ, ΤΩΣ ΕΠ 
Τιγευτρὶ 6. 22. ΖΕΌΝ. 

παρήγγελλε] ἀχὸ καὶ ἀ- 
ποδῦναι. ΖΕΌΝ. ΜΝ. Δα 5,1, 44. 

18. εἰς τὸν ᾿υϑδμέ ὁδονβοῖο ἀ18 
βαναπ ὨΔΌΙΑμθα5 ΟὈΪαΐο, αὐ 1ῃ 
τηθάϊο Ηο]]θβρομπίο ἰδασαμη ΝΕρΡίαΠο 
εἰ Νριδιαῖθι5 τηδοίαθας ΑἸΘΧΆΠΟΘΥ 
Ἀγχισεν τι ΗΕ Ὁ; 3: ἨΌΙ οβί: 
Αὐτὸς δὲ ἔθυε τοῖς θεοῖς, ὡς νόμος, καὶ 
τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ.--καὶ ἐπιβὰς τῆς 
νεὼς ἀπὲ τῆς πρῴρας ἐ εκ χρυσῆς φιάλης 
ἔσπενδεν ἐς τὸν ποταμὸν, τόν τ᾽ ᾿Ακεσί- 
νὴν ξυνεπικαλούμενος τῷ Ὑδάσπῃ---καὶ 
τὸν ᾿Ινδόν. [46Π}] Πατγαΐ [πα ]ΟΟΥΌΙΩ 
Ο. 18, 11, υὐ δηποίανις ΗπίἰοΒ ΞΟ. 
5ΟΗΝ,. 

10. ἐπαιάνιζον] Ἦος βρθαῦς 1ῃΥΘΥ 

ΔΥῸ] 1. α. παιὰν ἐμβατήριος. ΖΕΌΝ. 
20. τοὺς εὐζωνοτάτους ] ῬΟΪΨΕΘΠΙΙΒΊ, 

40, 4: Ξενοφῶν ποταμὸν πειρώμενος 
διαβαίνειν, ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἄντι- 
καθημένων κωλυόμενος, τῶν Ἑλλήνων 
χιλίους ἐπιλέξας ἔπεμψε καθ᾽ ἑτέραν 
διάβασιν, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προά- 
γων διαβαίνειν ἐβιάζετο. τῶν πεμφθέν- 
τῶν διαβάντων ἐπὶ τοὺς ἀντικαθισταμέ- 
νους, καὶ γενομένων ὑπὲρ κεφαλῆς, ποὶλ- 
λάς τε πληγὰς ἐμβαλόντων αὐτοῖς, οἵ 
μετὰ Ξενοφῶντος ἀκινδύνως διέβησαν. 
Θὐϊ νιάδίπν ἢ. 1. δα ἀ!ταπη ΠΠΊΘΥ ΙΗ 
χιλίους Ἰερῖδβθ 1 ΠΌΓΤΟ 500 ; σαδίθγιιτη 
Β6η81:1 ΧΟΠΟΡΠΟΙΐθϑο ΠΑΥΤΔΙΙΟΠΙΒ. ΡΪΔΠ6 
ΔΡθεγγαν. 5ΟΗΝ, 
“πάλι Ἐείτο. Πόρος εξ νἱὰ 111, ὁδὸς 

μία ἡ ἄγουσα ἄνω 5. 5. ΘΗΝ, 
21. περῶντας] Τηρτεβεῖ εγαηΐ ΟἿ - 

ΤΙΒΟΡτιΒ. οὔ 8115 Πανίπτη Ποοάθπη 



ἘΠΒΟῚΝνΝ: ΘΟΑΡ. ΠΕ’ Ἐ79 

“ 7, 3, Ἂ 

Ξενοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες μὴ ἀποκλει- 
᾿ς ἂ ΄ ε Ἁ Χ “ ΄σοι 

σθείησαν φεύγουσιν ἀνὰ κράτος ὡς πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ 
3, ᾿Ὶ Χ Χ ἣ 3, ΒΩ 

ἄνω ἔκβασιν. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγένοντο, ἔτεινον ἄνω 
Ά, ἈΝ ΒΥ 7] ς Ἁ 7 Ε ΄“΄ ε 7 

,χΩ πρὸς τὸ ὄρος. Λύκιος δ᾽ ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων [17] 
Ν 3 ἤ ε Χ 7 ἴω ΄- “ » Ἃ 

καὶ Αἰσχίνης ὁ τὴν τάξιν τῶν πελταστῶν τῶν ἀμφὶ Χει- 
ΓΥν. Ν “4 Ἄ:Ἅ Ψ . 

ρίσοφον ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ κράτος φεύγοντας, εἵποντο" οἱ δὲ 
“ 55,7 Χ Ε] ͵ Ε Ν ΄ 

στρατιῶται ἐβοὼων μὴ ἀπολείπεσθαι, ἀλλὰ συνεκβαίνειν 
7 9 3 3 Ν ΄ ἈΝ Ἀ ε 

23 ἐπὶ τὸ ὄρος. Χειρίσοφος ὃ αὖ ἐπεὶ διέβη, τοὺς μὲν ἵπ- 
πέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ κατὰ τὰς “προσηκούσας ὄχθας 
ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέβαινεν ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους. οἱ δὲ 
» “ Ἁ Ν - « ᾽7ὕ 7 “ 

ἄνω, ὁρῶντες μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας φεύγοντας, ὁρῶντες 
Ά, ν “ 

δ᾽ ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ ποτα- 
24 μοῦ ἄκρα. "Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ἑώρα καλῶς γιγνό- 

μενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην πρὸς τὸ διαβαῖνον στρά- 
τευμα καὶ γὰρ οἱ ΚΚαρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἦσαν εἰς τὸ 
πεδίον καταβαίνοντες, ὡς ἐπιθησόμενοι τοῖς τελευταίοις. 

25 καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε, Λύκιος δὲ σὺν ὀλέ- 
γοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε τῶν σκευοφόρων τὰ 
ὑπολειπόμενα. καὶ “μετὰ τούτων ἐσθῆτά τε καλὴν καὶ ἐκπώ- 

οὄματα. καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν “Ἑλλήνων καὶ ὁ ὄχλος [19] 
Χ ψ' “ νὴ Ν Χ 7 ῖ 

ἀκμὴν διέβαινε, Ξενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς Καρδού- 

[18] 

Ξε π ).(Π 2) Ἡ.Κ.1,.Ζ.. 5. ν. 1. 
ἐγκλεισείησαν (516) Ζ. 
Ἐν. ἐκ ).Ζ. τοῦ οι. Ὦ. 
αἰσχύνης Α. 
ἀμφὶ δα α!ΐ τη. ΡΥ. νεὶ] βθα. Ο. 
σθαι Ζ. 

Β. ργ. 25. ἐπὶ δίωξιν Ὁ. 
δοσοπίι, ἐπιδιώξαν, τες Α. 
ΡυῸ. 

δναβουδηΐῦ δα ΥἸρᾺΠῚ ΟΡΡροΒβιΐδιη, ΟΠ) 
Γαρογοηΐ δααϊζοβ μοβύματη. (ὐοηΐ, 5. 22. 
ΒΌΗΝ. 

εἰς τοὔμπαλιν] 516 ΠΟΤῚ 2, 5», 173» 8110] 
αιιΐ ναυϊδηΐοβ ἸηΐοΡ ἢος οὖ τοὔμπαλιν 
δαῦ ἴῃ ΠΟΟ ΠΟΠΒΘηΠΘηΐα8. 

22. Λύκιος] 6 ]Πσοππ8 ΑἸΠ ΘΙ θη- 
518, (6 410 2,3» 20. ΑἸ(ΟῚ ογαῦ ϑυσδοαῦ- 
ΒΒΠΙΙΒ 1, 1Ο, 14. βοβῖη65 οταῦ ἀιοδῦ- 
ΔΗ, [ἴῃ ο. 8, 18. ΒΟῊΝ. 

ἐβόων μὴ ἀπολείπεσθαι) τρεβειτῶ: 
Τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα" 
10: ᾿Ἐβόων ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ" 
5» 2, 32. συνεκβαίνειν] (τη Βοβίο. 
ΠΟΒΆ. 

ὡς δΔἀασπί Α.Β.Ο.Ε. 

28. μὲν 8610 τὴ, Ρτ. γε] βες. Ὁ. 
σφίσιν ἐπιόντας Α.Β.Ο, (δῖ. ἐπιόντας σφίσιν. 

ἀποκλεισθ.} κλεισ Ἰῃ 785. 2 π|{. Ο. 
ἀπὸ δῃηία τοῦ π. οτι. .Ο. 

ἄνω ἔκβασιν Α.Β.(Ὁ. (Οὐ. ἔκβασιν ἄνω. 22. δ᾽ οτα. ],. 
τῶν πελταστῶν Α.Β.(, (ὑεῖ. ἔχων τῶν πελταστῶν. τῶν δηΐθ 

ἑώρα οἷ, αὖ νἸἀ οί, εἵπατο Ο. ΡΥ. μὴ ἐκλείπε- 
εὐθὺς κατὰ 1. ὁρῶντας Ὁ. ΡΥ. 

24. τελευταίους] πολεμίους 
ἐπιδιώξασ (Οὐ. γτ., ἀο]οῖο ροβίθα σ, 86α βουνδαίΐο 

τε] τε καὶ 1,. 
στρέψας πρὸς τοὺς οἵη. Ζ. Μοχ παρήγγειλλε Κὶ. 

26. μὲν Δα! πη. 566. εἴ ὁ τη, 

22. προσηκούσας ὄχθας) ϑυπέ αι 
ΒΌΡΓΆ 8. 11, πέτραι καθήκουσαι ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν τὸν ποταμὸν ἀἸοσπτι ὉΠ δῦ ῬδΆ]Ὸ 
Ροβύ τὰ ἄκρα τὰ ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ. 
ΒΟΗΝ, 

τοὺς ἄνω] Ἐπαϊῦθβ ποβύμαμῃ ἴῃ 60]- 
1θτι5 οοΠ]οοδΐοϑβ, αὖ βιιργα 5. 2. 5ΟΗΝ. 

“6. ἀκμὴν] ῬΥο ἔτι ἀἸϊοίτΠ| ἃ 5010 
Χοθορμομηίθ ἰγααϊῦ Μίοτιβ. 50 ΗΝ, 
ΡΒγγη. Ρ. 122: ᾿Ακμὴν ἀντὶ τοῦ ἔτι. 
Ξενοφῶντα λέγουσιν ἅπαξ αὐτῳ κε- 
χρῆσθαι: σὺ δὲ φυλάττου χρῆσθαι, 
λέγε δὲ ἔτι. ὅ'86α ἢϊς ἄρτι 56: ΠΑ Θ 
γροΐθαιο ἀϊοίιιη 6886 δηϊμηδάνου 
Το ες κιμ8. 

Ν τὸ 
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» 7 δι νν ΒΕ ᾿ς 7 ΄ ΄σ 

χοὺυς ἀντία τὰ ὅπλα ἐθετο, καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς 
5 , , κά Ν Ψ ΄ ΄ 

κατ᾽ ἐνωμοτίας ποιήσασθαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, 
παρ᾽ ἀσπίδας παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος" 
καὶ τοὺς μὲν "λοχαγοὺς καὶ τοὺς ἐνωμοτάρχας πρὸς τῶν 
Καρδούχων ἰέναι, οὐραγοὺς δὲ καταστήσασθαι πρὸς τοῦ 

“- ε Ν “- ε ΕἸ ΝἝ Χ ’, 

“ἡ ποταμοῦ. οἱ δὲ ἹΚαρδοῦχοι ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισθοφύλα- [20] 
ἄξαν ΕἾΝ ᾽7ὔ π τπ ᾿ "', ᾿' 

κας τοῦ ὀχλου ψιλουμένους καὶ ὀλίγους ἡδὴ φαινομένους, 
ἴω Χ 3 ’ 5 ’ὔ 3 ΄ Ἁ ’ 

θᾶττον δὴ ἐπηεσαν ᾧδάς τινας ἄδοντες. ὁ δὲ Χειρίσοφος, 
Α ΄ ΄- 3 7 Ἁ “-“ ἐπεὶ τὰ παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ Ξενοφῶντα 

Ἁ Ν 7ὔ , ᾽ὔ 

τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας καὶ κελεύει 
γ - ὥωὥ Ἃ 7 »"5ῸΧ . » ᾿ 7, 

“ὃ ποιεῖν ὃ τι ἂν παραγγέλλῃ. ἰδὼν ὃ αὐτοὺς διαβαίνοντας [217 
ὁ Ξενοφῶν, πέμψας ἄγγελον κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ 
ποταμοῦ μὴ διαβάντας" ὅταν δ᾽ ἄρξωνται αὐτοὶ διαβαί- 
νειν, ἐναντίους ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν ἐμβαίνειν ὡς διαβη- 

, Χ 3 Ν ᾿ 

σομένους, διηγκυλωμένους τοὺς ἀκοντιστᾶς καὶ ἐπιβεβλη- “ 
7, κ , ι , Χ Ἔ “ 7 

μένους τοὺς τοξότας" μὴ πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ προβαί- ᾿ 

ἑκατὸν (Ὁ. ΡΥ. παρ᾽ ἀσπίδας ἴῃ τηδτρ'. τη. 566. ψΕ] ἰοχέ. (Ὁ. σπτη ΒΊρτιο .". 
ΒΆΡΕΙ ΒΘ ΘηΪ παρ. παρασαγαγόντας Ἀ. ἐνωμοτάρχους (Ὁ. ΡΥ... σοΥΓΘΟΐτ5 
686. τη. ἰέναι] εἷναι (516) Ὅ. ργτ. 27. ἐψιλωμένους ὃ. σφενδονίτας Ὁ. 
τοξότας κελεύει Α. εὖ ἴῃ πὸ νεγβιιπὶ ἢ τοξότας (Ὁ. παραγγέλλοι Ε'. πα- 
ραγγέλῃ (ὐὕ. παραγγείλῃ Δ. 28. διαβαίνοντας ἃ.Β.Ο.1. (ὑεῖ. καταβαίνοντας. 
ὁ δα α!ῖ Ὁ. τη. 86ς. αὐτῶ Ὁ. ργ. μὴ δαἀδαπί Α.Β.6. διαβάντας δια- 
βαίνοντας Ν. ἐμβαίνειν ἃ.Β.Ο. Οει. ἐκβαίνειν. διηγκυλωμένους Β.. Ε. 
διαγγυλωμένους ἃ. ΟὙεΐ. διηγκυλισμένους. προβαίνειν Α.Β.0.Ε. Οεῖ. προ- 
διαβαίνειν. 

ἀντία τὰ ὅ. ἔθετο] «“εἴθηι αὐνογϑβαπὶι 
ἐηδίγιοϊί. ΖΔΕΌΝ, ἩΗετοαοί. 1, 62. 
ἨΤΤΟΗ. 

ἐνωμοτίας ποιήσασθαι) Θυἱά 51 ἴπ- 
ἰ6]]Π ΟΊ ΠΥ ΟΧ 23.) 4» 21 8664. Ιοσὰτῃ 

ἸοσΠαρῚ εἰ δποιηοίασομθ. ΖΕΌΝ, 
πρὸς τῶν Καρδούχων]) Αἄγεγδοβ (δγ- 

ἀασῃϊβ, αὖ 2, 2. 4, οὗ ἴῃ ἰτοηΐα δοϊεὶ, 
γεοῖΐθ ἰηζεγρτείαία μη αοσ. δὰ 
Βειηρ. [,8ορα. 11, 5: Εἰσὶ μὲν γὰρ ἐν 

ΑΙ ΠΙ ΤΟΣ, (αὐνό,»ν} 8: ΣΙ ΦΌΒΘΗ; 
ΗὉΓΟΒΙΠΒΟΠΊΙ5, ὉΌΙ εβί: Ξενοφῶν δὲ 
πόστον μὲν μέρος τοῦ λόχου ἡ ἐνωμοτία 
ἐστὶν οὐ διασαφεῖ" ὅτι δὲ μεῖον καὶ 
πάντως γε τῷ ἡμίσει, δηλοῖ ἐ ἐν ᾧ λέγει 
ὅτι οἱ λοχαγοὶ κατ᾽ ἐνωμοτίας ἕκαστος 
ἐποιήσαντο τὸν αὑτοῦ λόχου. 0 ΗΝ. 

παρ᾽ ἀσπίδας) Αττῖαπι. “Γδοῖ. Ρ. 54: 
Τῆς κλίσεως ἐπὶ δόρυ μὲν. καλεῖται ἡ ἐς 
δεξιὰ, ἵ ἵναπερ τὸ δόρυ ἐστὶ τῷ ὁπλίτῃ, 
ἐπ᾽ ἀσπίδα δὲ ἡ ἐπὶ τὰ λαιὰ, ἵνα φέρει 
τὴν ἀσπίδα. (οηΐ. 34. ]14η. Γδςοΐ. α. 24, 
41:1. ΗΠΤΟΗ. ἱιαρίαγ Ἰσιθαγ Ὠϊο τὸ- 
ΒΕ 6 Πα τ τιϑιταῦβ ΠΌΤΊΘΓῸΒ ΒΙΠρτ]α- 
ΤΊ85, 4] οδί [μἀορθα. σϑὶρ. 11, ὃ, 10. 

ἐπὶ φάλαγγος) {7 οοπυογδίοπο αὐ 
ἰαυαπι Γαοία, σποπιοίϊα φιζχιιο αἰμδαΐατ 
ἤη Ζ"οπίεηι, Ὦ. 6. αἴτϊα 7μαέα αἰἴΐαπι. 
Ηΐης ἰδοίαπη οβὲ αὐ ἴῃ ἴτοπΐθ βίδυθηΐξ 

τῇ Λακωνικῇ τάξει οἱ πρωτοστάται ἄρ- 
χοντες. 

27. ᾷδοντες] Οὐηΐ. 4, 7. τύ. 
28. αὐτοὶ] ΧοΠπορῃοη ααϊῃ 588. 

ΖΕΌΝ. 
διηγκυλωμένους] Ηεξγομῖαδ: : Διηγκυ- 

λίσθαι, τὸ ἐνεῖραι τοὺς δακτύλους τῇ 
ἀγκύλῃ τοῦ ἀκοντίου, οἴ ϑ'ιυι]αδβ: Δι- 
ηγκυλημένον, τὸ ἀκόντιον μεταχειριζό- 
μενον᾽ ἀντὶ τοῦ ἐν μασχάλῃ κρατῶν τὸ 
δόρυ, δα αϊίο ἸοΓΟ 5, 2, 12, ἈΌῚ δδάθπι 
αϑύ νὰσγ. 5ΟΗΝ. 

προβαίνειν) 5. 34 ἂς ᾿ἰβάθιῃ εβί 
προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες. ἴῃ 
ΑΥΓΙΔΠΙ ΑπδΌ. 6, 26, 2, τὸ δὲ ἦν 
πρόσθεν τῆς ὁδοῦ ἀεάδόμα ΠΌΓΑΓΤΙ, Ὁ 
Αὐτ]δηὰβ πρόσω 5ΟΥΊρΡΒΙ556. τὶ νἱᾶθ- 
ἴυγ. ΟΗΝ. 
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29 νειν. τοῖς δὲ παρ' ἑαυτῷ παρήγγειλεν, ἐπειδὰν σφενδόνη [22] 
ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῇ, παιανίσαντας θεῖν εἰς τοὺς πο- 
λεμίους" ἐπειδὰν δ᾽ ἀναστρέψωσιν οἱ πολέμιοι καὶ ἐκ τοῦ 
ποταμοῦ ὁ σαλπιγκτὴς σημήνῃ τὸ πολεμικὸν, ἀναστρέ- 
Ψψαντας ἐ ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσθαι μὲν τοὺς οὐραγοὺς, θεῖν δὲ πάν- 
τας καὶ διαβαίνειν ὅτι τάχιστα ἣ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶ εἶχεν, 
ὡς μὴ ἐμποδίζειν ἀλλήλους" ὅτι οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς 

φοἂν πρῶτος ἐν τῷ πέραν γένηται. οἱ δὲ Ἱζαρδοῦχοι ὁρῶντες [25] 
ὀλίγους ἤδη τοὺς λοιποὺς, πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν μένειν τε- 
ταγμένων ᾧχοντο ἐπιμελησόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγίων, οἱ δὲ 
σκευῶν, οἱ δ᾽ ἑταιρῶν, ἐνταῦθα δὴ ἐπέκειντο θρασέως καὶ 

31 ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. οἱ δὲ“ Ἕλληνες παιανί- 
σαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο" 
καὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς. ὄρεσιν ἱκανῶς 
πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέ- 

22 χεσθαι οὐχ ἱκανῶς. ἐν τούτῳ σημαίνει ὁ σαλπιγκτῆς᾽ 
καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον ὐλ Σ θᾶττον, οἱ δὲ Ἔλ- 
ληνες τἀναντία στρέψαντες ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι 

22τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἱ μέν τινες αἰσθόμενοι πάλιν 
ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν, 
οἱ δὲ πολλοὶ καὶ πέραν ὄντων τῶν Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ 

34ἦσαν φεύγοντες. 

[24] 

ε Ν « 3 7 ν 

οἱ δὲ ὑπαντήσαντες ἀνδριζόμενοι καὶ 

20. “παρήγγελλεν Π.Ε, ἐξικνεῖται Α.8. Ο. ῬΓ. παιανίσαντες Β.ὉΟ. Ρ᾿". 
θεῖν εἰς τοὺς πολεμίους Α.Β.Ὁ. θεῖν ἀ ἀεὶ ἐπὶ τοὺς πολεμίους , θεῖν ἀεὶ εἰς τοὺς 
πολεμίους 1.. (εἴ. θεῖν ἀ ἀεὶ ἐς τοὺς πολεμίους. δ᾽ ἀνα]σ ἴῃ τηϑτρ'. δα 4. (Ὁ. τη. 
ῬΓ. σημείνῃ 1,. σημαίνει Ζ. ἀναστρέψαντες Β.ΟὉ. τηᾶπτι ὈΥΐτηδ, τ ν]α6- 
Ὁ}, 4186 Θ[ϊατα σ Ἰῃΐοι α δ τ ΡΓ. ΟἸΩΪΒβατη Δα], 1)... Κὶ, Τ. ἀνατρέψαντες 
ἌΡ, καὶ ὃ. ὅτι τ. Α.Β.Ο. Οεῖ. ὅτιτ. καὶ ὃ. οὗτος] οὗ τίς Ὁ. ργ. 20. 
ἤδη ὀλίγους Ὦ. πολὺ Ὁ. τῶν] τὸ Α. ἐπιμελόμενοι ἃ... αὶ ΒΆΡΘΙ 
λο Δ] 1] Βα ρου βου 1 ΡΔ1Π ΑἸ ββίπιο δίνδιηθηΐο, αὐ Ἰ6ΡῚ πθαθαΐ, ΒΕ. σκευῶν 
Α.Β.Ο. Οεῦ. σκευοφόρων. δ᾽] δὲ" ἑταιρῶν ζοιηϊαβ. ἑτέρων Α.Β.Ο.Ε. Οι. 
ἑταίρων. ἤρχοντο ἈΒΟΕΙ (ει. ἤρξαντο. 322. σαλπικτὴς (ἃ. ΟΥ̓Ϊ550 
μέν. τἀναντία Δ... (ὐε[. τὰ ἐναντία. 22. αἰσθόμενοι Α.Β.Ο. (εῖ. αἰ- 
σθανόμενοι. τοξεύοντες] τοξεύσαντες Β. ΡΥ. ὀλίγους] ἀλλήλους Ἡ.Κ.1.. 
1.Ζ. εἴ χα] γρ. ὀλίγους ἴῃ τηᾶγρ'. 1). οἵ ργτ. 1. 84. ἀνδριζόμενοιμβοα αποα 
ἐριζόμενοι να θαίτι Α. καὶ οτη. ἴ.. 

20. ἀσπὶς Ψψοφῇ) ΑΌὉ τοῦύα (6]οτιιπι. 422. σαλπιγκτὴς)] ΜΔ ΕΥΙΟΥΘΙΏ ν]α ον. 
5ΟΗΝ. Οὐοηΐ. ϑυϊᾶδ ν. συνερρώγει. 

ἀναστρέψαντας Ἡϊε στε ὁ 518: 
Τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνων, 
ἀναστρέψαντας ἐκέλευε τοὺς ἀπ᾽ οὐρᾶς 
εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς Αἰ σαι με ἡγεῖ- 
σθαι πρὸς αὐτόν. Β0ΟΗ 

80. τοὺς λοιποὺς] ἘλοΝ τοὺς 
ὀπισθοφύλακας 5. 2]. ΞΟΗΝ. 

ἔουπηδὰ σαλπικτὴς, τὶ συρικτὴς οὗ 
φορμικτὴς, ἴῃ «αϊθτι8 ΟἸΠΏΙθ 115. 586 08 
ψαυϊδηῦ ΠΌΤ], αΑἸχὶ δα 65. ϑίθρῃ. 

τἀναντία) Η. Οὐ». 2, 45» 12 : Τἀναντία 
ἀποστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο. 

34. ὑπαντήσαντες)] ϑυηῦ 1ΤΉΠΠ1065 ἃ 
ΟὨΙΡΙΒΟΡΟ ΒΌΡΠΪΒΒῚ 5. 27 εὖ 28. 
5Ο0ΗΝ, 
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προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες ὕστερον τῶν μετὰ ΞΞενο- 
φῶντος διέβησαν πάλιν" καὶ ἐτρώθησαν τινες καὶ τούτων. 

ΚΕΦ, Δ. - 

᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας 
ἐπορεύθησαν. διὰ τῆς ̓ Αρμενίας πεδίον ἅπαν καὶ λείους 
γηλόφους οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας" οὐ γὰρ ἦσαν 
ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι, διὰ τοὺς πολέμους τοὺς πρὸς 

2 τοὺς Καρδούχους. εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο κώμην μεγάλη τε 
ἣν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις 

3 οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν" ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν δαψιλῆ. ἐντεῦθεν ᾿ 
δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα μέχρι 
ὑπερῆλθον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος. ποταμοῦ. ἐντεῦθέν δ᾽ [2] 
ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεὶς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐ ἐπὶ 

4τὸν Τηλεβόαν ποταμόν. οὗτος δ᾽ ἦν καλὸς μὲν, μέγας δ᾽. 
3, ΄σι Ἀ φ ς Ἁ 7ὔ 

οὔ: κῶμαι δὲ πολλαὶ περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. ὃ δὲ τόπος ) 
: 5 7 3 ἘΞ ε ΧΝ « 7 “ δ᾽ 5 

οὗτος Αρμενία ἐκαλεῖτο ἢ πρὸς ἐσπέραν. ὕπαρχος ὃ ἣν [3] 

τινὲς καὶ] καί τινες Ἀ. ΒκαΣ ς συνταξά- 
Ὁεῖ. ἀμφὶ μέσον ἡμέρας, συνταξάμενοι. ἐγ- Ξ 

τοὺς καρδούχους Α. Β. εἴ π|. 566. 
2. εἰς δὲ εἰς ἣν [..1. τε] γε Α.Β.Ο. 

ἐπὶ πλείσταις Β. ἐπήεσαν 1). .1.Κ.Ζ. 
ἐποίησαν Ἡ.1,.Ῥ. δ᾽ οτη. Ζ. 4. δέκα] τρεῖς Ὦ.---Ἰ,.1.Ζ. μέχρι ὨΪΕ.1. 
Κ.Ζ. Οει. μέχρις. ὑπῆλθον Ὁ. τίγρητος ΤΩΝ ΜᾺ πέντε καὶ δέκα Α. 5ε6- 
Ρὶμ8. καλὸς μὲν μέγα δ᾽ οὔ Δ. μέγας μὲν οὗ, καλὸς δὲ 1) οτηείτ. }ε ΕἸος. 8. Ὁ; 
οἱ ὉΌΪ οὗτος δὲ ποταμὸς ἦν, 121. περὶ] παρὰ 1.Ζ. 4. ἀρμενίας ἘΠΙ. 
ἡ οἵ. Ὁ. ἦν αὐτῆς Α.Β. εὖ 41] αὐτοῖς δα. πγ. οογγοούιμπι (ἡ. (εἴ. αὐτῆς ἦν. 

προϊόντες Ϊ ε ἴῃ ΚΆΒ. 2 πιο Οἱ 
μενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας Α.Ὀ.. 
γὺς] πλησίον Ἐ-. πολεμίους Α.Ο. ργ. 
Ἢ .Ε..1.Κ.1,.2. Οεΐ. καρδούχους. 
τε Ροβὲ βασίλειον οτη. ἃ.Β.Ὁ. 

ι. λείους} Ὗ61 Δτθοτιθτι5 πῸη Οὔβὶ- 6, 27 ρΡτ.: “παν ΤΊρτΙΒ ᾿π τορίοπα 
ἰο5, τἰ λεῖος εἰ δασὺς σοπίγατϊα 46 κο- 
ΡΌὈ]. Αἴ θη. 2, 12, ν 6] τὶ ηϊτηθ 8506- 
105. 566 ἢϊο αἰΐογα εἰστ, 5ΟΗΝ. 

2) τῷ σατράπῃ] Τιρίβαζον ποτηϊηδΐ 
σατράπην ᾿Αρμενίας ΠΟΘ ΟΥ5 14, 27:3 
αὖ Χρη. 8. 4, ὕπαρχον ᾿Αρμενίας τῆς 
πρὸς ἑσπέραν. Ττουατῃ 7, 8, 25. Φα- 
σιανῶν καὶ Ἑ σπεριτῶν Τιρίβαζος ἄρ- 
χων αἸοιτι, Αὐτηθηϊα νοΥῸ ΠῸΠ ΘΟΙ- 
τηθηηογϑέιῦ. Σατράπης Ἰ(6ΠῚ νἹἱαοῦατν 
6886 4 ὕ ὕπαρχος. ϑβα Βαρρᾶ 3. 5; 17» 
εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ̓ Ορόντας ἦρχε. 
πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἸοὶῦατΙ 5[αϊιθ᾽ 6 
οροχίοϑ σϑυηϊηο5β ργροΐθοῖοβ ΑΥΠΊΘ ΗΔ ΠῚ 
ΒΑΡ 1586, Οτοπίδηι βαίγαραμ εὐ “1- 
θαζὰπη ὕπαρχον [βεα Ὠτπης τῆς πρὸς 
ἑσπέραν]. Ἀρπὰ Αὐτίδητιπη ΠΑ}. 3, 
ὃ, 0; ᾿Αρμενίων [π᾿ Θχϑυοῖῖτι ΑἸΘΧΑΠαΙΙ 
τραβῶ καὶ Μιθραύστης ἦρχεν. ΟΗΝ, 

. πηγὰς τοῦ Τίγρητος] Ρ]Ιηλι Ν,, Η. 

ΑΥ̓ΠΊΘηἶοθ ΠΊΔ]ΟΤΙ5 [οπίθ σοηβρίςπο.ἢ 
ΒΟΉΝ. νεῖ 

Τηλεβόαν] Κάτγά-Ξ 566. ΑἸἰποννουίῃ. 
Ρ- 171 5., Κοςἢ. Ρ. 84. ἥεα [μαγαγά. 
Τλϊδοουογίες Ρ-ὅᾳ: “1 δῖη "σοηνιπορᾶ 
{πᾶ 115 ΤΊΥΘΥ σαπηοΐ θ6 ᾿Ἰἀοη ῆρα 
ἢ [ῃ6 ἴατα ὅιι, το ἢ τνουἹὰ 6 
αὖ Ἰοαβύ Ὀθίτνθθῃ [συ ἀπα ἤξέν ραγὰ- 
ΒΔηΡ5, ΟΥ̓ ΠῸΠΙ εἰσῃξ ἴο ἔβη παγεν 
τη ΓΟ ἢ, ἔΡΌΤη ΤΊΠΘΗ,. ΒΙΡΡοϑιπρ Χομο- 
ῬΏΟΩ ἴο πᾶν τηδ66 8 βιηδ δέ ροβ- 
51016 ἀθνϊαΐίοι ἰο 16 τγϑβῦ. [δ θνο 
[6 ΤΑΙ θοαβ ἴο πᾶν θθεη (Π6 ΥΥΨΕΓ 
οὗ ΒΙ11185 εἴς. ἢ 

καλὸς μὲν, μέγας δ᾽ οὔ] μέγας μὲν 
οὗ, καλὸς δὲ, οἱ 1) ΘΠ ΘΈΓ85, πϑ πὶ 8,2; 
6, 4,20; Θοηνῖν. 2,19. Υ. ψαϊοκθη, 
αὦ Ποτοῦοί. τὰ 208. 506ῊΝ. ϑοά ν. 
ἃν Ὁ; 21 
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-“ “ ͵ Ν᾿ ὦ ͵ 

αὐτῆς Τιρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε 
77 Α Ν , 7 

παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. 
Ὁ ͵ « ᾽ὔ ΒΕ 7  ο 4 

δοὗῦτος προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἐρμηνέα 
5 ,ὔ 7 “- - Ψὔ “- Ἁ 

εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι. τοῖς δὲ 
σ΄ 3, σι ΄ 5 7 

στρατηγοῖς ἐδοζεν ἀκοῦσαι" καὶ προσελθόντες εἰς ἐπήκοον 
5» ΄ ᾿ 7, ε Δ... σ“ 7 7, 5... 

6 ἠρώτων τί θέλει. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο ἐφ 
Φ , »ὦΝ Ν ΚΛ » ΄- 7 ΕΣ 7ἷ Α͂ 

ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς ἔλληνας ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους κάειν 
᾿ Ν ΒΝ Ὁ ὁ » 5 , Ψ ’ὔ 5) 

τὰς. οἰκίας, λαμβάνειν τε τἀπιτήδεια ὅσων δέοιντο. ἔδοξε 
κι σ΄ ΄“- ’ 

ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ τούτοις. 
7 "Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς διὰ πεδίου [4] 

7 

παρασάγγας πεντεκαίδεκα: καὶ Τιρίβαζος παρηκολούθει 
ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἀπέχων ὡς δέκα σταδίους" καὶ 
ἀφίκοντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας πέριξ πολλὰς πολλῶν 

κ ΄“ 3 7 ᾽ν 

ϑτών ἐπιτηδείων μεστὰς. 
7 “- κι εν 44 ᾷ ΨᾺ ξ ὃ 

γίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν πολλὴ" καὶ ἐωθεν εἐδοξε διασκη- 
“ Ν ’ὔ Ν Ν Ν Ν 7 

νῆσαι τὰς τάξεις καὶ τοὺς στρατηγοὺς κατὰ τὰς κώμας" 
5 Ν ΕΑ Ψ 3. ἀν Ν 5 Χ 535. 7 9 

οὐ γὰρ εἐὠρων πολέμιον οὐδένα καὶ ἀσῴαλες ἐδόκει εἰναι 
Ἂ; ΧΝ “ “- ΄ 3 χω 53 Ν 9 ’ 

διὰ τὸ πλῆθος τῆς χιόνος. ἐνταῦθα εἶχον τὰ ἐπιτηδεια 
[2 Ν ς ΄' “" ῇ ἈΝ Ἶ. 

ὅσα ἐστὶν ἀγαθὰ, ἱερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις, 
7 7 ’ “- Ν Ἃ 

ἀσταφίδας, ὄσπρια παντοδαπά. τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμέ- 

τηρίβαζος β8εἃ τὴ 5. Ν. 6Χ οῃηθηααδύοῃθ Δ. τιρίβαζος Β6Π16] 5. 17. Ζ. .. 8}- 
απούϊοβ Εἰ. οὐ σοπβίδηνον Ὁ... (ὑεῖ. τηρίβαζος. ὁ δὲ τηρίβαζος φίλος ἦν τῷ 
βασιλεῖ---ἀνέβαλλεν ϑιυϊάαΒ᾽ ν. φάβαχδεν; οἵ ὉὉ1 ἀνεβίβαζεν ῥΙῸ ἀνέβαλλεν ν. 

παρείη. 5: θέλει Α.Β.Ὁ. ΠΝ 1. (ει. θέλοι. τί θέλοι ογα. Ζ. 6. εἶπεν ΔΑ. 
Β.Ο.Ὁ. (οί. ἔλεγεν. ἐφ᾽ ᾧτε α. [01] καίειν.υ τε] δὲ). τάἀπιτήδεια Β. 
Ο. Οεί. τὰ ἐπιτήδεια. ὅσον Β. ἐπὶ 5. ν. Οὐ. τὰ. ὈΥ. νϑ] 566. ἡ. δ᾽ δα- 
ἀππί Α.Β.Ο. διὰ πεδίου Α.Β.Ο.Εν. Οεὐ. διὰ τοῦ πεδίου. ὅ. γίγνεται Α.Β. 
Ο. Οει. γίνεται. κώμας] χώρας Α.Β.Ο.}, Οὐηῇ. νϑγ. 50. 3, 4..:9; 4» 8, 22. 
πέριξ] περὶ Ὁ. ῬΓ΄. ΘΟΥΤΘΟΙπι8. Τη. ΡΓ. ο. πάντα Ῥοϑί εἶχον οτὰ. Α.Β. 0. 
ἱερεῖον Η..1,. ἱερὸν Ἴ᾿. σταφίδας Ε.. σταφίδα Β.Ο. σταφίδια Δ. ἐκσκεδ. 
τινὲς ἐκ τοῦ Ζ. στράτευμα καὶ ἴῃ τηδῖρ'. τ. 566. ν6] (εχ. Ὁ. 

4. φίλος γενόμενος) [)6 60 σοΙηρδτᾶ ααθηὐα βασίλεια ν]ἀδηΐαν ΤΊΓΙθ821 
ῬΙ]ΟΙΆΤΟΙΙ Ατΐαχ. ο. 24, 27, 28, 20, δ] ὑπάρχου ἴαϊ886, αὖ ΒΌρτα 8. 2. ογαΐ βα- 
ΔῸ Αὐΐδχϑυχθ οσοῖβῖιβ Πα ΠΟΙΊΟ 
Ἰονὶβ οἵ ἱἹποοπβδίδῃβ. 5ΟΗΝ. 

ἀνέβαλλεν] ϑυϊάαβ ἴῃ ἢ. ν. οἰϊαῦ 
Ἢ. 1., βοα ἴὴ παρείη ΘΧρ]οαίῖο 6] 5 
ἀνεβίβαζεν οεουραΐ Ἰοσατη νοΡῸ! ἀνέ- 
βαλλεν. δεῦρο υὐαν Χρϑῃ. Οὐυτορ. 
5. 4τ..88:.: αἰτοαΘ 6 δ 68. 6, τ2, Ὁ] 
ἀἀαϊζαν τὸν Περσικὸν τρόπον, 46 40 
ἨΠΡΡτοΝ.. 1, 17 τορος. ἨἩΐϊης ἀναβο- 
λεὺς ΡΙαίατοδο οἱ ΑΡΡίδπο Ραῃ. ο.τού. 
ἐς χὴν Οὐοηΐ. Αὐτίδη. ΑμδὉ. 4,13,1. 

ἡ. διὰ πεδίου] ὅξ1ςο 5. 3 οὐ 4110]. 86. 

σίλειον τῷ σατράπῃ, Οτοῃίδο. οΥ66ο. 
5ΟΗΝ. 

8. χιὼν πολλή] Αὐτηθηΐδπη ρ6ΓΡ6- 

΄ 3 ΓΜ ς 
στρατοπεδευομένων δ᾽ αὑτῶν [5] 

[6] 

{18 ῬΡ6ηθ ηἰνιρυβ ΟὈγαΐϑτηῃ οἵ {{ἸΡῚ415- 
ΒΙΠΏΘ ΤῺ 6586 ἀοοσού Ἰοοβ νϑίθγτη Ὗγ65- 
Βϑ!ηρὶὰβ ἂἀά ΠΙοάογυμη 14, 28, οχ- 
Ρογύαβαιπθ οϑῦ ἔλιο}}} οσχογοϊζαβ, Ρ]ι- 
ἸΤΟΙΣ πιο τε. 42: ΖΝ 
ΑἸπϑνουίῃ. Ὁ. 1723 5.. ΝΙΘΌΌὮΓ. 5680]. 
ὨΙβίου. νοὶ]. 2, Ρ. 221, 4] γυ. οὔϊδιη α6 
Βιύτπι οὔ ΔΙ Ὀ1ῦπι ΑΥΓΉΘΏΪ86 ᾿αθδιῃ Χρηο- 
Ῥῇοη αἸοί. 
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᾿ 5 τῇ - 2, “ 7 “ νων τίνες ἄπτὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι κατίδοιεν στρά- 
ἊΝ, “ ε Ἁ 7 ΣᾺ 7 Χ ΄- 

τοτευμὰ Και ἘΚΑΥΕΡ πολλὰ ἌΝ φαίνοιτο. ἐδόκει δὴ τοῖς 

στρατηγοῖς οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγα- 
γεῖν τὸ στράτευμα πάλιν. ἐντεῦθεν συνῆλθον" καὶ γὰρ 

τι ἐδόκει διαιθριάζειν. νυκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν ἐνταῦθα ἐπι- 
7 Χ 2, “ 5 ,ὔὕ Ά, Ν σ ἈΝ 

πίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ 
Χ 3 7 “4 Ἀ “4 ϑ 

τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους" καὶ τὰ ὑποζύγια συνεπό- 
ε 7 Ν Ν 5 5 » ’ 

δισεν ἡ χιών" καὶ πολὺς ὄκνος ἣν ἀνίστασθαι" κατακει- 
᾽ν» ἈΝ ΕῚ Ν 53 « εἶ 5 ΄σ΄ σ“ Χ 

μένων γὰρ ἄλεεινον ἣν ὮἾ χίῶν εττΠ͵τΤεΤωκυιᾶ,ς κει “-- τρε δ 
7ὔ] 

12 ραρρυείη. ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς ἀναστὰς 
σχίζειν ξύλα, τάχα ἀναστάς τις καὶ ἄλλος ἐκείνου ἀφελό- 
μενος ἐσχιζεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ οἱ ἄλλοι ἀναστάντες πῦρ 

13 ἔκαον καὶ ἐχρίοντο᾽ πολὺ γὰρ ἐνταῦθα εὑρίσκετο χρίσμα 
ᾧ ἐχρῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου σύειον καὶ σησάμινον καὶ ἀμυγδά- 

» ΄-. ΄ι 7 3 Ἀ ΄“ 5 “ 

λινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τερεβίνθινον. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν 
’, Ν. , , 

ΤΟΌΤΩΨΡΝ και μυρον εὑρίσκετο. 

φαίνοντα (Ὁ. ΡΓ., ΟΟΥΓ. Τη.ῬΓ. γΕ] 866. 1Ο. διασκηνοῦντες τὸ στράτευμα Ἀ. 
ἘΠ ἀλλὰ συναγαγεῖν Δα1Ό τηᾶτροὸ (Ὁ. π1. 866. νεὶ ἰοτί. Ροξὺ πάλιν Ἰπΐογ- 
Ραηχιί ΘΟμπριάθγιβ, ροβέ στράτευμα Ἰ1ὈΥ], τιὶ νἹἀοξιΓ, ΟἸΠ68. καὶ παρεδόκει 
Α.Ο. ργζ. συναιθριάζειν Α.Β.0.Ε. 11. ἐνταῦθ᾽ Ὠ.1.Κ.᾿.. ἄπλατος Ἐ. 
ἀποκρύψειν (). Ρτ., σογγαοίαβ. τη. ΤΥ’. ἐκκειμένους Εἰ τποχ ἐκκειμένων Ζ. 
συνεπόδισεν Ἀ.. σογγδοίτππι ἱ. συνεπήδησεν (Ὁ. ΡΓ. συνεπέδησεν ΠΟΥΤ. Πη. ὈΓ. ΟὝΤΩ 
σείοσῖβ. (ὐοηΐ. ν Γ. 50Γ. 2, 4,35. οἴκνος Α. γὰρ Α.Β.Ο.Ε.. (ει. δὲ, οαἱ αὐτῶν 
αααι Ἴ" ἀλεεινὸν (Ὁ, ΡΥ. αἴ νἀ θίαγ, ΠῚ ε ΡΓῸ α ἸΠ]δἔπ πη ῬΑ ἸἀἸΟΥΤΊΒ 51} 
αἰγδτηθηίῖ, εὖ δ] βάθπι ααϊάθιη νἸ θα τῆδηιϊι8, 566 ἸρϑΌτη Ῥοῖϊι8 συδπὶ ἃ 856- 

σα δ, Ὠ.2. Οεί. ἐλεεινόν. ϑυϊάα5 Υ. ἀλεεινὸς, χιόνος δὲ ἐπιπεπτωκυίας ὄκνος 
ἦν π. ἀ. κ. δὲ ἀ. ἦν ὁ χειμὼν" ὅ. μὴ π.- ἡ αἀάυηιϊ Α.--ἘΠ.Κ. πεπτωκυῖα πο 
τέκε ας ἢ παραρρύει ΖΦ. 12. γυμνὸς ἐτόλμησεν Ὀ. γυμνὸς ὧν τάχ᾽ ἀναστάς ἘΣ. 
σχίσειν Π.Η.--Τ Τ. τάχ᾽ ἂν Α.Β.Ο. ἔσχιζεν νὰ, 5} δὰ σχίζειν Ἐ. Η.-- 1 Ὁ .2Ζ 
σχίσειν Ὁ. ἔσχισεν ζοτίαβϑβϑ ἴῶ. [λῸ1] ἔκαιον. 13. εὑρίσ᾽ κεῖ ΑΝ 
εὑρίσκοντο Μ. εὑρίσκοντο τὸ Ὁ. εὕρισκον τὸ Ἐ΄ --".. ηὕρισκον τὸ ΑἸα. χρῆμα 
Ἐς, χρισῆμα, ισ 5.ν.. 1.Κ. (Οεῖ. χρίσμα. σύιον ἃ. σύϊνον Β.Ο, συϊνὸν Ἐ,. 
τῶν πικρῶν] πικρῶν Ἄρα πυρῶν Ὠ.ΕΕΗ.Κ.1,..1.Ζ. τερεβινον ἴ,. ηὗ- 
ρίσκετο Α.Β.6. 

1ο. διαιθριάζειν) συναιθριάζειν γϑοἰρὶ- 
δῃάστη ᾿πα]οαν!, ΠΟ Πἶδ πη νπ] σαί τη 6Χ 
ΔΠΔ]οσΊα νΘΓΌΪ διασκηνοῦν ΒΙσ ΠΟΔΌΣ 
δεὖ αἷο βοραγαΐξϊηι ἀφ ογο, οσατη ἢ.]. ἀἃ- 
665 σΟΡΙ85 αἸΒΡουβα5 σορϑῦθ οὗ σοηΐογ- 
τὰ8 5110 αἀ1οὸ ὨδΌθσα ραγαΐαβ δα Ποβίθιη 
Θχοριθμάστη νο]θηΐ. ΘΟΗΝ,. Οπ- 
ὨΪΉΟ τα ηθηαα νϑίτιβ Ἰθοῦο οἵ δχρ]ὶ- 
οαηάα οαἂπῇ Η. ϑίθρῃβπο ἰῇ ΤΠ68. 
1)ι5βουθηαγο. “ἢ ὡυϑαΐἠον ἀρρϑοατοα ἐο 
δὸ ΒΒΕΑΚΙΝΟ. ϑαρρ!ε ὁ Ζεὺς, αἱ 
Ατῇβδῦ ρῇ. ἂν. τροιῖ---2: Τί γὰρ ὁ Ζεὺς 
ποιεῖ ; ἀπαιθριάζει τὰς νεφέλας ἢ ξυν- 
νεφεῖ; 9Ο0ΒΆ. 

12. ἐπεὶ] ΟΥτορ. 1, 6, 15: ᾿Επεὶ ἐν 

τῷ τέλει ἐγενόμην, εὐθὺς τούτου ἔπεμε- 
λήθην" οἵ 411}01 ἐπειδὰν τάχιστα 586- 
φαρηΐα εὐθὺς ρΡοηϊΐ, νε] 6] ἂς [μἀςεἀ. 
ΤῈΡ. 2,1. ΞΟΗΝ. 6 γυμνὸς ν. δὰ 
τ. τὸ Β. 

132. χρῖσμα] ΤῬΠΘΟρΡγαβί. ἔτ, 4 ἀθ 
Οἀοιῖθιι, τό : Τῷ χρίσματι τῷ ἐκ τῶν 
πικρῶν ἐγηρ τς, ἈῚ πολλὰ δὲ γίνε- 
ται περὶ Κιλικίαν, καὶ ποιοῦσιν ἐξ αὐ- 
τῶν χρῖσμα. Οομπῇ. ΟὐΤΕΙ 7, 4.» 22. 
5ΟΗΝ. ε γυμνὸς ν. ΔΑ 1, ΤΟ, 2. 

ἀμυγδάλινον ' ΟἸθιηι απιγργααΐὶς α- 
πιαγὶς δῳργεβϑηι: ἀ6 απὸ [)]οβοουα. 
:, ει, ῬΈιη. Η, Ν. 15,5. ΠΗ 

τερεβίνθινον τερμίνθινον ΘΕΌΓΖΙΙΒ. 

[8] 

δωι 



; 

14 

ΓΝ ΘΑ. 
΄ 

ΔΝ 18 

ν ΄ δι ἡ Ἂ 4 53 3 Ἁ 

Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι εἰς τὰς [9] 
κώμας εἰς στέγας. 

,ὔ Χ ς σ ᾿Ὶ σι 

ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν πολλῇ 
΄ι ν ς σι 5:7 ᾿“ δὲς Ἀ 7 ἈΝ Ν 5 φ ᾿ 

κραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἤεσαν ἐπὶ τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπιτήδεια 
σ“ Δ δ’ νο ΄ » ἤ Ν 7 ϑ.." «Α͂ 

ὅσοι δὲ ὅτε τὸ πρότερον ἀπήεσαν τᾶς οἰκίας ἐνέπρησαν 
“". ὉΝ “ 9 , 7 5, “ ΄- » “ 

1 ὕπο τῆς αἰθρίας δίκην ἐδίδοσαν κακῶς σκηνοῦντες. ἐντεῦ- 
“ Ν “ 7 Ὑ , 

θεν ἔπεμψαν νυκτὸς Δημοκράτην "Γεμενίτην ἄνδρας δόντες 
3, 32 77 ε 7 “- Ά, 

ἐπὶ τὰ ὄρη ἔνθα ἔφασαν οἱ ἀποσκεδαννύμενοι καθορᾶν τὰ 
΄ Ὁ ν ». 7 χ : ν ἡ ᾽ - 

πυρὰ" οὗτος γὰρ ἐδόκει καὶ πρότερον πολλὰ δὴ ἀληθεῦ- 
- ΝᾺ “ Ν Ὃ  «» 5 

σαι τοιαῦτα, τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ 
ιδῦντα. πορευθεὶς δὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδεῖν, ἄνδρα δὲ 
συλλαβὼν ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον Περσικὸν καὶ Φαρέ- 

14. ἐδόκει πάλιν Α.Β.0.Ε.1.Κ.Ζ. Οὐδὲ. πάλιν ἐδόκει. 
δαάιϊ Τ.Ζ. οἵ τηδηῖὶ τθο. Ἡ. κατὰ ἀΔαα!ϊ ῬΊΉΉ., αεἸοι (., 

1 τρᾶν καὶ σάγαριν οἵανπερ καὶ ᾿Αμαζόνες ἔ εχουσιν. ἐρωτώ- 

εἰς Δηΐθ τὰς κώμας 
πί [5. Λοββίαβ, Π61- 

ἴτυτη οοί. υϊάαθ ν. διασκηνητέον, ἐδόκει διασκηνητέον εἶναι εἰς τὰς κώμας εἰς 
στέγας. 
οτῃ. Ἰὰ. ἤεσαν) ἔθεον ΒΕ. 

ἔνθα--στέγας οτα. Α.. Ἰῃ ΤΠΔΤΡ᾽. Δα Ὁ τη. 866. ν 6] ἰοτΐ. - 
τὰ] εἰς δηΐ6 ΠΟ Ἁε]ει Οσ. 

᾽ ’ 

ἀπήεσαν καὶ τὰς οἰκίας Α.Ο.Κ. ἀπήεσαν εἰς τὰς οἰκίας Β. 
σαντες 1)., τοοίθ, 51 ἀδ]οίαν ὅτε τὸ δηΐθ πρότερον. 

κραυγῇ 
ὅτε τὸ οτῃ. Α.Β. Ο. 
ἐνέπρησαν; ἐ ἐμπρή- 

ὑπὸ τῆς αἰθρίας} ὑ ὑπὸ ἀτα- 
σθαλίας Α.Β.0.Ε. οἱ ̓ ὝΡ. ΤηΆΤΡ'. .1. δυϊάδβ ν. αἰθρία, οἱ δὲ τὰς οἰκίας ἐμπρή- 
σαντες δίκην ἔδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθρίας κακῶς σκηνοῦντες. 

δημοκράτην] α ΒΌΡΕΓΙ δὴ 1. (εἰ. τῆς νυκτός. 
ΠΕΣ νυκτὸς Α.Β.Ὁ. 

τεμενίτην] τημνίτην ϑοπηεῖ- 
ἀοτι8. ἄνδρας δόντες ἄνδρα ἰδόντα Α.ὉΟ.. ργ. ὡς οὐκ] ὡσ (Ὁ. ΡΓ. ΘΟΥΤ. τη. 
δηΐ. ὡς ἑκόντα ΔΑ. τό. δὲ Ροϑὲ ἄνδρα Ἐπ ΜΕ τα Ὁ ὐ 6 1 860: σάγγαριν 
Α.Β., μοι (Ὁ. ὁ δὲ ἄνδρα σ. ἧκεν---ἔχουσι ϑυϊαδβ ν. σάγαρις. καὶ Α.Β.Ὁ. 
Ἐ,. (ὑδί. αἱ. ἁμαζόνες ἃ. ἀλαζόνες Β. 

106 ρεγροῦμα ΠΌΤοστιπὰ ᾿ηΐον αἰγᾶτη- 
486 [ογιήηδτη Παοίτιδι!οηθ αἸχίτηιιβ δα 
65. δίερῃ. Απθαυίοῦ οϑί τέρμινθος. 
Ἐδάθπη οϑύ οοηΐτιβιο [ουτηδγιτη εὑρί- 
σκετο εἴ ηὑρίσκετο, 4 ΔΓΠῚ ΒΟ] δῖη ἀραα 
ΔΗΠΟΙΟΥΘ5 ῬγΟ θα δὴ ν]ΔΟΥῚ ΑἸ Θ ΠῚ, 
Βουνδίδη ΘΟ 5. 4. 20 ἴῃ 0115 τηθ- 
Ποσῖθιιβ, 41] ἴπ αἰΐογα σοηβοηίηΐ 10. 
18, αἸοίππῃ δα 65. ϑίβθρῃ. 

15. Τεμενίτην] ΗΟ ΒΙΠΒΟΠτΙΒ σοτη- 
Ῥάγανιῦ ϑίθρῃδηὶ ΒυΖ. Ἰοσατη : Τεμε- 
νεία πόλις Φρυγίας πρὸς τῇ Λυκαονίᾳ᾽ 
τὸ ἐθνικὸν Τεμενεύς : αἸἰζοτιπηααα: Τέ- 
μενος τόπος Σικελίας---ὁ οἰκήτωρ Τεμε- 
νίτης. ΖθΘθηϊι8 οχ ΘΙ ηΪΟ ἈΓῸ6 τηᾶ- 
τιηα ΑΤΡΌ]15 ἀροθϑϑιῦ ΠΟΙΏΙΏΘΙΩ ; 
566 ᾿ζὰ Τημενίτην Βοτ!ρίατμη οΟροτίπογδί 
οΧχ ϑίυδθ. 8, Ὁ. 308, εὐ δῥβρμαπο. [6] 
Ροίϊι8 Τημενιέα 566. ϑίΘΡ..} Θυ]4 8 
Τημνίτην, ΟΧ 'ΓΡΙΠΠΟ, “011615. Ὁ1Ό6, 
οΥαηάτπιτη, σοπ͵]θοογοὶ ΘΟῊΝ, Ἦος 
γΘΓΆΤῚ νἹαθίυγ. 

τό. ᾿Αμαζόνες] Αὐτίαπ, ΑἼΔ}. 7, 12, 

7: Οὐδὲ δοκεῖ μοι ἐν τῷ τότε (ΑἸοχαῃ- 
αὐτὶ Μ. εἰδίθ) σώζεσθαι τὸ γένος τῶν 
᾿Αμαζόνων, οὐδ᾽ ἔτι πρὸ ᾿Αλεξάνδρου" ἢ 
Ξενοφῶν ἂν ἐμνήσθη αὐτῶν, Φασιανῶν 
τε μνησθεὶς καὶ Κόλχων καὶ ὅσα ἄλλα 
ἀπὸ Τραπεζοῦντος ὁρμώμενοι ἢ πρὶν ἐς 
Τραπεζοῦντα κατελθεῖν οἱ Ἕλληνες 
ἐπῆλθον ἔθνη βαρβαρικὰ, ἵναπερ, καὶ 
ταῖς ᾿Αμαζόσιν ἃ ἂν ἐντετυχήκεσαν, εἴπερ 
οὖν ἔτι ἦσαν ᾿Αμαζόνες. Θὺϊ ἢ] 
ἸΟΟῚ ΤΑΙ ΟΠΘ ΠῚ ΠΟ Παθυϊΐ, γοοΐθ ορὶ- 
Πδΐτι5 ΧΘΠΟΡΟΠπίθι ποη δ ρσοηΐθ δα- 
πο βαρογβαίθ Ἰοαφααΐθμη. (ὐθίθι 
αἋ6 ΑἸπδαζοηθπ ὈΣΡΘΠΗΪ, 4πδτη πέλεκυν 
αἸοῖϊς Αὐτίδητιβ, βεοουτη Ἠογαΐ. (ὐδυ τη. 
4: 4, 20, ο[]8π| ἴῃ ὨΠΠῚ18 ΘΟΠΒΡΙΟΠΔ, 
Θοῶ. ΞΙΒΟΙΣΙΙΒΙ  ΝΝ  :ὐθίοοσ πρ: Πρ» 
αἀραιθ υπίνοιθο θαταπι παρα ἽΝ 
(ὐὐπη)6 “4 ἀοδονγὶρέ. ΟἹ {6 απο. ηιαγθϊο5 
ἐπι ἐἠ Βγιέ. τι. ραγῖ.4, Ρ. 12---20. 1)6 
νοῦ. σάγαρις διιΐοιῃ ἀϊοίτπη ἴῃ ΞἴΘρΡἢ. 
68. 

[10] 

[11| 
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Ν Ἂ 3, 7ὔ ᾿ 2 5 ’ 

μενος δὲ ποδαπὸς εἴη ἸΠέρσης μεν ἐφὴ εἶναι, πορεύεσθαι δ᾽ 
» Ν - ΄, “ σ » ’ ὔ 

ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατεύματος, ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι. 
ς Ἁ 7 ᾿ς Χ ’ ’ 

οἱ δὲ ἠρώτων αὐτὸν τὸ στράτευμα ὅπόσον τ᾽ εἴη καὶ ἐπὶ 
, ’ ε Ἁ Ἢ “ , 5 32 ,ὔ 

τ8 τίνι συνειλεγμένον. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι "Τιρίβαζος εἴη ἔχων τήν 
ε - ΄ Ν ΄ ΄ Ν , 

τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χαλυβας καὶ Ταόχους" 
7 Ἁ ἄρως «Με ε ΄“΄ ΄σ' γ᾿ 

παρεσκευάσθαι δὲ αὐτὸν ἐφη ὡς ἐπὶ τῇ “ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους 
ἐν τοῖς στενοῖς ἧπερ μοναχῇ εἴη πορεία, ἐνταῦθα ἐπιθησό- 

19 μενον τοῖς Ἕλλησιν. ἀκούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα 

ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγαγεῖν᾽ καὶ εὐθὺς φύλακας κατα- 
λιπόντες καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι Σοφαίνετον [ 
Στυμφάλιον, ἐπορεύοντο ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν ἁλόντα ἂν- 

5 Ὰ Ἁ « ͵7͵ ἢ 327 ς ἐν 

οΖοθρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ορὴῆ. οἱ πελτασταὶ | 
“7 ΄ Χ ΄ 3 ", Χ ὴ 

προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἐμεῖναν τοὺς 
ε ᾿ 3 5 2 7 5», ἘΝ τ ἣ; ΄ ε 

21 ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες ἐθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἱ [13] 
Ν » » ᾿ ᾿, » ε ',. » » - 

δὲ βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν θορυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ ΞἙῪἉΟῸΡ 

ἐφευγον᾽ ὅμως δὲ καὶ ἀπέθανόν τινες τῶν βαρβάρων καὶ 

ἵπποι ἥλωσαν εἰς εἴκοσι καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τιριβάζου ἑάλω 

καὶ ἐν αὐτῇ κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα καὶ οἱ ἀρ- 
ῇ ε - 7 ἢ ᾿ » , 

29 τοκόποι καὶ οἱ οἰνοχόοι φάσκοντες εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἐπυ- 
΄-“ ΄“- ΄ 5» ΄ 

θοντο ταῦτα οἱ τῶν ὁπλιτῶν στρατηγοὶ, ἐδόκει αὐτοῖς 
κ κ 7 ΄, , 

ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, μὴ τις ἐπίθεσις 
᾽’ - Ν ᾽ν 

γένοιτο τοῖς καταλελειμμένοις. καὶ εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι 

1. τὸ ροβί δὲ οἵ. Α.0.Ε. ϑυϊάας ν. ποδαπὸς, ΑΒ ΈΓΘΠ5 ἐρωτώμενος---εἶναι. 
ποταπὸς .Β.Ο μὲν οτῇ. 5168. πορεύεσθαι] στρατεΐεσθαι Ὦ).Ἐ.Ή.Κ. 
δ, ΤΣ: στρατεύματος] ματος ἴπ ταβ. Ο αὐτὸν τὸ τη. 566. 8. ν. (. 
συνηλεγμένον ἃ.Β.Ὁ. 18. τε οτη. Ζ. αὐτοῦ Ὁ. ργ., σογγροΐτιβ ΠΏ. ΡΥ.» 
Π. παρε ἸΠΐΕΥ γεΥΒ5 δα. τη. Β. δ᾽ ἑαυτὸν Ὠ.1.Κ. ἐπὶ] ἐν Ζ. 
εἴπερ 19.Ε.---Ἰ,.Ζ. μοναχῇ ϑυϊᾶδβ 5. ν. ὡς---ἔλλησι αβοτοηβ. [01] μοναχή. 
πορεία] τιὶϑὶ 1ερ΄. ἡ πορεία. 19. φύλακας καταλιπόντες Β.(ὐ. φύλακα κ. Α. 
(εἰ. καταλιπόντες φύλακας. 20. ὑπερέβαλλον Ἀ.Β.Ο.Ε.Ζ. (εὐ. ὑπερέβαλον. 
καὶ οτη. Α. πρατόπεδον. Β. τὸ τῶν βαρβάρων «ααϊΐ Ζ. “τὰ ὅμως δὲ καὶ 
Α.Β.Ο.1. ὅμως δὲ Ὁ. Οεί. ὅ ὅμως καί. εἰς Δ. ΒΟΙΕ.ΙκΚ.Ζ. Ὅει. ὡς. ἡ τ. 
Α.Β.Ο.Ἑ. Οεί. τ. οἱ ἀρτοποιοὶ καὶ οἱ οἷν. [.1[{.}. οἱ ἀρτοποιοὶ καὶ οἷἰν. Π).ἘΝΗ. 
22. ἐπειδὴ Α.Β.Ο.Ε Οεί. ἐπεί. ταῦτα Α.Β.Ο.Ἐ. Οὐδὲ. πάντα. ἐδόκει Ἀ. 
Β.Ο. (εί. δοκεῖ. γένοιτο Α.Β.Ο.Ε. (δῖ. γένηται. ἐπιλελειμένοις Εἰ. 

18. Χάλυβας] Υ. Κοοῖ. ν᾿. τοῦ 8. 
21. ἀρτοκόπος 6 Χρρόμηνηίαο τὴ6- 

5.10: Καταλιπόντες φύλακας καὶ στρα- 
τηγοὺς ἐπὶ τοῖς μένουσι. Ἐπ ἀτεδοῦτη 

τηργαΐ ῬΟΠΠῸΧ 7, 21, ηποα εδβί βἔϊδιῃ 
Ἡ ςΟεοης αν 2ὅι ΘΟῊΝ, Φάσκοντες 
δι αἴ6 Π. Οἴιπὰ Ἐ{ΓΟΠῈΒ οἱ Πρ ΘΠ ππ|. 

22. ἐπύθοντο] Ἐὰχ γεάποιθαβ ρΡεἰξα- 
5115 ΔτιαΙνοσαηΐ ἔἕδοία. 5ΟΗΝ. 

καταλελειμμένοις)] ϑ'ιαπίέ ἦα αυῖθτι8 

στρατόπεδον, ποτ ῬεΥβαγιιτη Ὀ15 1ηἴ6]- 
Πρεοπάππι οβὲ. 506 ΗΝ. 

ἀνακαλεσάμενοι) [)λΊΞΡΘΥΒΟΒ ΒΕΓ ΠΊΟΠ- 
ἴ65 ΤῊΠ165 οἵ 6 σαβίτβ ΘρΡΊΘΒΒ05 τα) 8 
σοηνοσδηΐ, ατ10 σοΙοσῖτ5 σοην ΠΙγοηΐ. 
5ΟΗΝ. 



ξ 

2 ζος κατεστρατοπεδεύσαντο. 
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“ (λ. 3 “ Ν » 7 "0 , Ἀν 5, Ν 

τῇ σάλπιγγι ἀπῃεσαν, καὶ ἀφίκοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον. 

ΚΕΦ. ΕΝ. 
“-“ δ». ᾿ 7 5. 7 ΞΖ Ὁ “ ΄. Τ. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναι ὅπῃ δύναιντο τά- 
ω Ν 7 “ Ν 

χίστα πρὶν συλλεγῆναι τὸ στράτευμα πάλιν καὶ καταλα- 
΄ Ά Ψ Ν ΠΑ ᾿. 

βεῖν τὰ στενά. συσκευασάμενοι δ᾽ εὐθὺς ἐπορεύοντο διὰ 
, “ 4 “ 5, ΘΗΝ ᾷς θ Ν 

χίονος πολλὴς ἡγεμόνας ἔχοντες. πολλοῦυς᾽ καὶ αυὐθημερον 
΄ ἌΣ ΚΒΡΗ͂Σ τς , 

ὑπερβαλόντες τὸ ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν ἐπιτίθεσθαι Τιρίβα- 
σι 7 

ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν στα- 
Χ 7 ἴω ’ὔ 7] π ς Ν 

θμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν 
Ἁ Ἁ 77 Ν 

Εὐφράτην ποταμὸν, καὶ διέβαινον αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς 
Ἂν ᾿ς » " ΄ι ἣν » 7 

τὸν ὀμφαλον. ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ αἱ πηγαὶ οὐ πρόσω 
3 εἶναι. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου 
σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πέντε. ὃ δὲ τρίτος ἐγένετο 

ἡγίσητο Α.ΒΡ.Ο. ΕΣ, Οεῦ. ἀφικνοῦνται. 1. ὅπῃ Δ.Β.Ο. τηᾶγρὸ Ὠ. τῇ Ε.Ζ. 
(ει. ἣἧ δύναιντο] δύναιτο Α.Ο. ρζ., δἀάθῃβ ν τη. Ρσ. ν6] βες. δύναντο Ἰ,. 
Ων, πρῖν ἢ Β. πρινὴ (. πρηνὶ Α. καὶ οῃ. Β. συσκ.] ροβῖ σὺ 1.2 εγᾶ- 
' νν κα.9..0} 18... δ᾽ οι. Κ΄. ὑπερβαλλόντες Α.Κ. ἔμελλον. Α, ἢ 
δ᾽ αὐἀἀαπύ Β.Ὁ.., αἱ 4, 7: 8,2 εἶ τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Α.Β. 
σι... ει. τρεῖς παρὰ τὸν, 564 1. το ἐν ιέ ἴῃ τηᾶγρ. ἐλέγοντο δ᾽ οὐδὲ 

πηγαὶ πρόσω εἶναι Δ. εὖ 4] 1Π τηδΥρ'. Τὴ. 566. ἐπ ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ ἡ πηγαὶ οὐ 
πρόσω εἶναι, (. Ῥτὸ οὐδὲ δοτθοπάπτη [οτοὺ οὐδ᾽ αἱ. 3. πέντε ΡΙῸ πεντεκαί- 

δεκα Δ. Ρτὸ τρεῖς---ὁ δὲ Οὐ. ργΥ. τρισκαίδεκα" ὁ ἴῃ ἔπθ νεῖβιιβ, ΟἹ] Πλ. ΡΥ. ΝΕ] 8566. 

δι δέ. Τυτὴ τρισκαίδεκα, Τ:{8γ18 καίδεκα ἸΙΠ6018 ὑΓΆ] ΘΟ 5, οὖ ἴῃ ΤηΔΙ0'. Τὴ. 566. 
᾿, παρασάγγας πέντε καὶ ΤΟ] 1 15 Δ ΒΟΙ5518. 

2. πρὶν] ΑἸΙοπτ ἃ Χοπορμοηΐθ 
νἱάουὶ πρὶν ἢ, ᾳφιοα οὔδπι ΟΥΤΟΡ. 1, 
π τ εὖ ΑΠΈῈΞ.. 2. 4. δδὺ ἴῇ ἸΙΌΓΙΒ, ὅ] 
Ἰοςβ ῬΙΟΤΊΓ15. σΟΠΒθη τ ηὖ 1Π ΒΙΤΏΡΠΙΟΙ 
πρὶν, αἸούππ) δα ΓΤ Π65. ΒΡ ΒΗ]. 

Εὐφράτην) ἘΞῸΡ Γαὺ15 ΟΥἸΘΠἴ416 Ὀγδ- 
σμιατη (ΜΠ γαα αἸοζατη) γτθοΐθ ᾿π 6 Πρ] 
Μδμπεγί. ἄθορτ.νΟ]. 5, Ρ. 205. 5ΟΗΝ. 
Οοηῖ. ἈδηηΕ]}. ΤΠ ιδίγ. Ῥ. 200 8.» 221, 
ΑἸηβινουίῃ. Ρ. τ7ό, Κοο. ρΡ. 900 864., 
σὰ Ρ. 9ο1 ἀπθιζαῦ Δη ΧΟΠΟρἤοΣ ]ἰπ1πὶ 
Πανιαπη οὔτ ἘλΙρΏταίΒ 110 ὈΤΔΟὮΪΟ 
σοηἐααουϊῦ, οούθυ απ Ἰοσττη πιὸ σὐτϑθοὶ 
ὑγ ΒΘ αχ ἰοηΐθ 5. 15. τἸπϑηηοταΐο 
ἀοβη]:. 

οὐ πρόσω] ““ΤὨϊ85 σου] ΟἿΪΥ Ὀ6 
βρθακίῃρ ΘΟΤΩΡΑΥ ΔΕ νΕΙΥ : ΤΟΥ ᾿γ Μο- 
ΥἹΟΓ 5 τουΐθ, [Π6 [ογὰ οου]Ἱά τὴ θ8 
688 {Π8η 090 ΟΥ τοῦ (ἃ. τη11685 ἔγομῃ 
{πᾶΐ βοῦοθ πρῶ Ιδαϊη.᾽ ΒΘΠΏΕΙ]. 
Πμιδῖγ. Ρ. 215. ϑεοσπάσπι ΚΚοσ τη 
Ρ. 91, Ποῖδὰβ 18, τϑοῖο ᾿πουοθ, αἰβίαπί 

8 Ὁ οϑβῇϊο ἢ. Τολμαγϑαΐι», βαρτὰ ααοά 
ασοοβ ρυίαΐ Επιρῃγαΐθπη {ΓΔ Ή51556. 

42. πέντε] Καἰβτη 6556 ΠΕΙΩΘΙΙΠῚ 
πεντεκαίδεκα Ἰάτὴ δηΐθαθδιη 6χ Π101Ὸ 
ΘΟΥΤΙΡῚ ροββοῦ ρούβροχουαῖῦ Ἐθῃη6]]. 
Πιδίγ. Ὁ. 217: ““ΧΘΠΟΡΏΟΩ Δ8]]ΟΥν5 
ΠΟ 6585 ὕΠπ8η 5. ῬΔΥΔΒΔΏΡΘ, ΟΥ̓ δου 
14 Β. τλ]]65 Θ80}, ἴῸΓ {Π6 ἢγχϑι {ΠΥ66 
οἵ {μ686 τηδοθθβ, ἐῤγοισῆ ἃ ἄδορ 
δηου. Βαΐ [18 15 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἃ ΕΥΤΟΥ 
1ῃ {π6 σοργτηρ' (αὖ αἀἸχογαῦ απ Ρ. 214 
δ ηηοῦ. 2.): ΙΓ ἴῃ (16 ἤγϑί ρ]δοθ, 5 
ῬδΙΆΒΔΏρΒ [ΟΥτη θα Δ ΟΥ̓ ΟΥΨ τηγ ἢ, 
ΟἹ Οἰδαῦ ογοιηά: θα ΠΘγΘ ΠΟΙΒΘΒ 
ΒΌΠΚ ΠΡ ἴο {Π6}0 Ὀ611165, τνμαῦ ρῥτοὸ- 
Ρογάομ οἵ δὴ οὐ Ἰ ΠΑ τηδυο οουϊά 
6 ΔοςοιὈ 8η6α ὃ ΡΥΟθΑΌΪν 22 τη1]165 
ΙΏΔΥ Ὧθ ΒιυΠοϊθηὺ ΤΟΥ [πΠ6 ψΠΟ]6: ΟΥ 
τό ἰο 17 (α. τη1168 ἴῃ αἰγθοῦ ἀἸβίδηοθ."ἢ 
Εὺ ργεθοοββοσαΐ πεντεκαίδεκα 8. 2. 

ὁ δὲ τρίτος] [πύρ]]Προ σταθμός. 
(οηΐ. δαύίοτη Ὠιοάον, τ4, 28. ΒΟΉΝ. 

[3] 
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ξ ἴ 

χαλεπὸς καὶ ἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ᾿ 
4ἀποκάων πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. ἔνθα δὴ τῶν ᾿ 
μάντεών τις εἶπε σφαγιάσασθαι τῷ ἀνέμῳ, καὶ σφαγιάζε- Ε 
ται" καὶ πᾶσι δὴ περιφανῶς ἔδοξε λῆξαι τὸ χαλεπὸν τοῦ ᾽ 
πνεύματος. ἦν δὲ τῆς χιόνος τὸ βάθος ὀργυιά: ὥστε καὶ [4] ἶ 

΄ ΄“ » ’ὔ Υ 

τῶν ὑποζυγίων καὶ τῶν ἀνδραπόδων πολλὰ ἀπώλετο, καὶ 
΄“ ΄ - ,ὔ Ἁ 

5τῶν στρατιωτῶν ὡς τριάκοντα. διεγένοντο δὲ τὴν νύκτα 
“ ’, ΄ 3 5» ΄“ ΄ 7 

πῦρ κάοντες" ξύλα δ᾽ ἢν ἐν τῷ σταθμῷ πολλά: οἱ δὲ ὁ 
͵ , 53 - 3 ’ὔ 

προσιόντες ξύλα οὐκ εἶχον. οἱ οὖν πάλαι ἥκοντες καὶ τὸ [5] 
΄“ ’ὔ, 3 ἈΝ Ἀ ΄“ Χ 

πῦρ κάοντες οὐ προσίεσαν πρὸς τὸ πῦρ τοὺς ὀψίζοντας, 
- Η͂ ΟΕ ᾿Ξ κ Ἂν » " 

εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ ἄλλο τι εἴτι ἔχοιεν βρω- 
΄ "ὕ Ν ͵ » , - φ - 

ὅτόον. ἐνθα δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν εἶχον ἕκαστοι. 
2, ᾿, Ν “- ΠΝ 7 “ ΄ ΄ 

ἐνθα δὲ τὸ πῦρ ἐκάετο διατηκομένης τῆς χιόνος βόθροι 
᾿ ΄, 3, Ν ,ὔ ἴω ἈΝ ΄ 

γ ἐγίγνοντο μεγάλοι ἔστε ἐπὶ τὸ δάπεδον" οὗ δὴ παρῆν με- 
΄- Ν 7 “ 3 ω Χ Χ 5» “- - 

τρεῖν τὸ βάθος τῆς χιόνος: ἐντεῦθεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν [6] 
ε ΄ὔ “ » » Χ ῇ Ἃ, Ν “ » ΄ ἱ 

ἡμέραν ὅλην ἐπορεύοντο διὰ χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώ- ; 

πων ἐβουλιμίασαν. [Ξενοφῶν δ᾽ ὀπισθοφυλακῶν καὶ κα- 
’ὔ Ἁ - , » Α͂ σ Ἀ 

ταλαμβάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων ἡγνόει ὃ τι τὸ 
ῳ αθ "5, ᾽ δὴ δὲ ΒΗ . ᾽ ᾿ὡς “ » ΄ σ“ .Ν 

ἡαθος ει. ἐπειθης θειευπευ τε αυξητῶν πο [7] 
΄ ΄σ΄ 327 53 

φῶς βουλιμιῶσι, καν τι φάγωσιν, ἀναστήσονται, περιιὼν 

βορρὰς Ὁ. ΤΛΌῚ] ἀποκαίων. πάντα δἀάπηί Β.0..Ε. εἰ φαὶ 8. ν. 1. πάν- 
των Α. 4. σφαγιάζεσθαι ἘἨ.Ἱ,. εἴ σ ΞΌΡεΕΓ ᾧ ροβῖίο “. σφαγιάσαι Ὦ. δὴ 
δὐἀἀπηΐ Α.Β.(.Ε.. λῆξαι ληξ ἴῃ ταϑ8. Ο. ὀργυῖα Α.Ο, ὀργυα Ἐ. 5Ξοϊα5. ὀὁρ- 
"πὰ 1. διεγένετο . Ο. ῬΡ., ΘΟΥΡ. πῇ. ἘΡ. ἐγένοντο Ἐ. κάοντες Ἡ.,.. (εξ. 
καίοντες. προσιόντες ἌΒΟΟ , Ὁρι προϊόντες. πάλαι οἵη. Ζ. τὸ πῦρ] 
πῦρ ΑἸΑ. Πϊς εἴ 6. ΓΊΡῚῚ καίοντες. και 5Υ11ἴγ86 ΘΟΙΠΡΘ Πα. Πὶ Ροϑὲ πῦρ 
ἀεἸεῖ Ὁ. τοὺς] αὐτοῖς Μ. μεταδοῖεν Α. Β. σ. - 4 με ἴῃ τα8., Ε'. (εξ. μεταδιὲ- 
δοῖεν. αὐτοὺς ἘΞΚ.Ι Τ. πυρὸς Α. εἴτι ἔχοιεν βρωτόν Α.Β.Ο. Εἰ βρω- 
τόν οἴϊατη Εἰ. (ὑεΐ. ὧν ἔχοιεν βρωτῶν. 6. ἔνθα δὲ Ἐ. Ξοϊιβ. Ροϑβέ ἔνθα δὴ Ζ. 
Δα! τὸ πῦρ. δὲ] δὴ Η.1.. τὸ πῦρ] πῦρ ΑΙα. οἱ ξοτί. Εἰ. ἐκάετο ἴ,. 
Οεί. ἐκαίετο. βόθροι---τῆς χιόνος οτη. Εἰ. ἐγένοντο Β.Ὁ., (ψαϊ βόθροι----με- 
τρεῖν ἴῃ τηᾶγρ'. Δ αἸΐ πη. 566., ΡΕΥΡ ἢ ὡς; μετρεῖν τὸ (ᾳυοά Υἱχ σογ 1) βάθος 
τῆς χιόνος. εἴ ἀΕ]εη8 ἴπ ἰοχία τὸ βάθος) 1. ἔστε) ὥστε ἘΒ. δάπεδον] 
δηρυτάξεβην ἘΝ τῆς χιόνος οτη. Ὁ. ΄ὴ ταχέα, ὉὈῚ διατηκ. τῆς χιόνος τὸ βάθος. 
7: δὴ Δ Α. ἐβουλυμίασαν Α.Ο., υἱ ὈΪ8 5. 8. 8. ἐπειδὴ δέ τις εἶπεν αὐτῷ Ζ. 
μετὰ ἐμπείρων αὐτῷ Ἀ. κῶν  ΔΣ ὉΡ Σ τι οἵη. Ὦ. ἀναστή- 
σωνται Ἀ.Ο. περιιὼν περὶ Α.Β.Ο. «περιιὼν δἔαιη ΒΚ. περιὼν ἐπὶ Ε'. Οδΐ. 
παριὼν ἐπὶ, αἱ ϑ]485 ν. βρωτὸν, οἰΐδηβ ὁ δὲ π.---ἐδίδου τοῖς βουλιμιῶσι. 

ἀποκάων πάντα] ὅῖο [ΠῚ ἀμ ΓΟ ΓῈ 4. σφαγιάζεται) Τηῖ6]]Πρα ὁ μάντις. 
46 ἔίροτθ, τὸ. ἴγρ. ἀθοῖρ. 1, 92. [06 ουϊα νϑπίοσαμη οἵ Βοθθ ἀρυᾶ 
ῬΠη. Ν. Η. τ7, 24, 60}]. ΤΒΘορΡηγ. Η. Ογβοοβ εὖ θδυθάασγοβ Ρεγίζοῃ. δα 4- 
Ρ]. “,τ᾿ζ. ΗΤΟΗ. Οοηῖ. 7, 4. 34. 1ἴ6ηὶ Υ'. Η. 12, ὅτ, ϑρδῃδεια. δα (ὑαἹ- 
ΡΙυΐ. Τ)επηθίγ. ο. 12: ᾿Αμπέλους καὶ 11τη. [96]. 26, Μίδυγβι το. ἘἙεγαῖ. ἴπ 
συκᾶς ἁπάσας ἀπέκαυσε τὸ Ψῦχος, οἰ Βορεασμοὶ, οἰΐαὶ Ηἰομίπδοη. 5ΟΗΝ, 
Αἰϊὰ οοηΐονί ζανβοσ, δα Ῥῃιοβκίν, Π6 5. ἄλλο τι] ΝΙΊΒΙ ἀβθηάπτη τι, αὐ αβέ 
σγΤηΠ. Ρ. 103. τ, ,.4.15; Ὅγεορ. ύ,:2, 18. 
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περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτὸν, διεδίδου καὶ 
διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους παρατρέχειν τοῖς βου- 
λιμιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύ- 

φΟντο. πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφας πρὸς 
κώμην ἀφικνεῖται, καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς κώμης πρὸς 
τῇ κρήνῃ γυναίκας καὶ “κόρας καταλαμβάνει ἔμπροσθεν 

ιοτοῦ ἐρύματος. αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. ὁ δ᾽ ἐρ- 
᾿ μηνεὺς εἶπε περσιστὶ ὅτι παρὰ βασιλέως γρρυπάινε πρὸς 
τὸν σατράπην. αἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, 
ἀλλ ἀπέχει ὅσον παρασαγγην. οἱ δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ ἦν, πρὸς 
τὸν κωμάρχην συνεισέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδρο- 

11 φόροις. “Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυνήθησαν τοῦ 
στρατεύματος ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο, τῶν δ᾽ ἄλλων 
στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν ὃδον ἐνυκτέ- 
ρευσαν ἄσιτοι καὶ ἄνευ πυρός" καὶ ἐνταῦθά τινες ἀπώλοντο 

1) τῶν στρατιωτῶν. ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμέ- 
νοι τινὲς καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαζον καὶ 
ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ τῶν στρα- 
τιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺς 
οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσε- 

ι4σηπότες. ἦν δὲ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς ἐπικούρημα τῆς χιό- 
νος, εἴ τις μέλαν τι ἔχων πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπορεύετο, 
τῶν δὲ ποδῶν, εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι 

εἴ τί που δ΄ ]88. εἴ που ποτὸν ἢ βρωτὸν ὁ ὁρώη Ὁ. ἤ που ποτὸν ἢ βρωτὸν 
ξ ’ 

ὁρῴη ΒΕ. ἦπου ν6] ἧπου ποτὸν ἢ βρωτὸν ὁρῴη Η.Κ.ΙΤ. οὐ 8. ν. δα θη τί 1. 
εἰπου τι ὁρὼ ἢ βρωτὸν ἢ ἢ ποτὸν ἈΝ εἴ πού τι ὁρῴη βρωτὸν:!, οἴ Τῇ ΤηΔΥρ᾽. Π]. 886. 
:| ἢ ποτὸν Ο. ἥπου τι ὁρῴη ἢ βρωτὸν ἢ ποτὸν 1. Ξδουπά τη Ἠπιίοῃ]η8., αὶ ἴῃ 
Ααά. εχ εοά. εἴ πού τι ὁρῴη ἢ ποτὸν ἢ βρωτόν. Οοηΐ. ὙΡ. ΒΕΓ. 2,1; 6. διε- 
δίδου Α.Β.(. (ει. ἐδίδου. παρατρύχειν "Ἶ᾿. προστρέχειν Ζ. ἐμπορεύοντο 
Ο. ργζ., αὐ νἸἀείαγ. 9. ὕδωρ φορούσας Β. πρὸς τῇ κρήνῃ Ροβί κώμης Ἀ. 
Β.. σεί. Ροϑβύ κόρας. καὶ ΟΞ ΡΣ 1Ο. ἑρμηνεύει (Ὁ. ργ. 
πορεύονται Α. Β. (Οὐ. (βί. πορεύοιντο. ἀπέχοι Ὁ. .ΒΗ.1[.Κ.1. 11. ἠδυνήθη- 
σαν Β.Ο. τὴν ὁδὸν Α.Β.Ο.Ε.Β. (εἰ. ἐν τῇ ὁδῷ. 12. συνηλεγμένοι Β. “ἐλεί- 
ποντο---στρατιωτῶν ΟΤΩ. Ἂν: δὲ Β.Ο. Οει. δὲ καί. ἐκσεσηπότες ΤΊ: 13. 
πολλοὶ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑ ὑπὸ τῆς χιόνος διεφθάρησαν καὶ τοὺς δακτύλους τῶν 
ποδῶν ἀποσεσηπότες ἕτεροι---ἐπήγνυντο ϑαΙαδ48 ν. χιών. ἔχων ἔχοι 1)... 
1, ἐν Ζ. Εἰ ὦν 5. ν. ΓΚ. πρὸς Α. ΑἸ. πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἔχων ϑιυ14868. 
ἐπορεύετο Α.Β.Ο. ϑιυιάα5. (ὐεί. πορεύοιτο. ἔχειν ἸΚ.1.. ἔχει 1. 

11. ἐδυνήθησαν] ΟΥτορ. ΡΜ. τ 1 ΒΙΘΆΒΗΝ 140. 5ΟΗΝ, 6 ]θῃ. νο]. 4. 
Φρονούντων τε ἤδη καὶ ἔτι ὑπρ ον Ρ. 524: Τοὺς μὲν δὴ διὰ πολλῆς χιόνος 
Ν γ5.. γ2. ΠΆΡΕ στρατιώτας τοὺς τοῦ 

13. ἐπικούρημα] [)6 ταίϊοπθ οου]ο- Ξενοφώντος εἰς ὅσον ἐβλάβησαν ἰ ἴσως 
ΤΠῚ 806 πὶ οί ἀθη 1 ἃ βρθηάοσθα ἀγνοεῖς. ΖΕΌΝ, 
Ηἶν]5 αἸχὶ ἴῃ Απηηοΐ. δα Ἐοϊορσαβ Ρἢγ- 

[8] 

[9] 

[το] 

[11] 
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κ ᾽ εἰ 7 ε ,ὔ [2 Ἁ « ᾽7ὔ » 

τ4. καὶ εἰς τὴν νύκτα ὑπολύοιτο᾽ ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοι- 
- ’ 5» Χ ΄ τ ἀν. ’ Ν 

μῶντο, εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες καὶ τὰ ὑπο- 
7 “ Χ 53 Ἂ ’ Ἁ 

δήματα περιεπήγνυντο" καὶ γὰρ ἦσαν, ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ 
» -“ ε 4 ’, ’ - ᾿κ 

ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβατιναι πεποιημέναι ἐκ τῶν νεοδαρ- 
“ Ν Ν , 3 ΄, « ΄ ΄ 

στῶν βοῶν. διὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντο τινες [15] 
΄ κ " 7 ,ὔ , Ν Χ 

τῶν στρατιωτῶν" καὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον διὰ τὸ ἐκλε- 
7 ΄ Χ ’ "»᾿ ,Α ᾽ ΄ 

λοιπέναι αὐτόθι τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι᾽ καὶ ἐτετήκει 
Ἂ, ’, Ἄ.. ἃ , ΜΕ » 7] 3 7 » - 

διὰ κρήνην τινὰ ἢ πλησίον ἢν ἀτμίζουσα ἐν νάπῃ. ἐνταῦθ᾽ 
» 7 »4Ἅ4» Ν Ε ", , « Ν 

τό ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο καὶ οὐκ ἔφασαν πορεύεσθαι. ὁ δὲ [13] 
πα “ ὕ » “ « 5 » “ Ε ΄“ 

Ξενοφῶν ἐχων ὀπισθοφύλακας ὡς ἤσθετο, ἐδεῖτο αὐτῶν 
7 ’ὔ “ εὖ ͵ ’, “ 

πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μὴ ἀπολείπεσθαι, λέγων ὅτι 
’, ων » 

ἕπονται πολλοὶ πολέμιοι συνειλεγμένοι, καὶ τελευτῶν ἐχα- 
’ὔ ε Ν ’ πον 5 Χ Ἃ ΄ 

λέπαινεν. οἱ δὲ σφάττειν ἐκέλευον" οὐ γὰρ ἂν δύνασθαι 
- ΄. 2) 7 3 Χ ε ’, 

17 πορευθῆναι. ἐνταῦθα ἔδοξε “κράτιστον εἶναι τοὺς ἐπομε- [14] 
νους πολεμίους φοβῆσαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ ἐπίοιεν τοῖς - 
κάμνουσι. καὶ ἦν μὲν σκότος ἤδη. οἱ δὲ προσήεσαν πολλῷ 

τ8 θορύβῳ ἀμφὶ ὧν εἶχον διαφερόμενοι. ἔνθα δὴ οἱ ὀπισθο- 
φύλακες, ἅτε ὑγιαίνοντες, ἐξαναστάντες ἔδραμον εἰς τοὺς 
πολεμίους" οἱ δὲ κάμνοντες ἀνακραγόντες ὅσον ἐδύναντο 

ἧς 5 Χ Ν ͵ 5,7 ε Ἁ 

μέγιστον τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. οἱ δὲ 
΄ - ᾿ . κ᾿ , ᾿ ᾿ 

πολέμιοι δείσαντες ἧκαν αὑτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν 
ν. μ»--ὶ ΄“ 

10 νάπην, καὶ οὐδεὶς ἐ ἔτι οὐδαμοῦ ἐφθέγξατο. καὶ Ξενοφῶν [15] 
μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ εἰπόντες. τοῖς ἀσθενοῦσιν ὅτι τῇ 
ὑστεραίᾳ ἥξουσί τινες ἐπ᾽ αὐτοὺς, πορευόμενοι πρὶν τέτ- 

εἰς Α.ΟΙΕἢ,.Ὁ.Ζ. Οεΐ. εἰ. νύκταν ἃ. ἀπολύοιτο ἴ,.. 14. ἐπήγνυντο ϑυϊάξβ. 
καὶ γὰρ] καὶ Α.Β.0.Ε.. ἐπέλιπε Α.Β.0. Οεῦ. ἀπέλιπε. Ηοο νεὶ] ἀπέλειπε ϑ]- 
485 ν. καρβάσιναι, χαὶ καρβάσινα εἶχον ἐκ τῶν ν. βοῶν. καρβατίναι Α.Ο. πι. 
866., καρβατῖναι ΡΥ., Β. νεογδάρτων Ἀ. 15. δι ἄλλας τοιαύτας Μ.Ο.Ζ. 
ὑπελίποντο ΒΒ... εἰδότες [)5.. αὐτόθι Α.Β.Ὁ.Ε. (εξ. αὐτόθεν. τὴν χιόνα 
Ροβί τετηκέναι οἵη. ἃ.Β.Ο.Ε.Εΐ. ροβῦ αὐτόθεν ἘὨ).., αὶ εἴκαζον τετηκέναι τὴν χιόνα 
ἴῃ Τηδ͵ρ', ΡΥ. ΤΏ. τετήκει .Β.Ο. νάπῃ Ἀ.--Ἐ}0.Κ. Οεἴ. νάπει. ν" 
καταλείπεσθαι Ζ. σφάζειν Α.Β.0.Ε.Β. οὐ Α.Β.Ο. Οει. οὐδέ. 
ἐπαγομένους ΣΝ ΘΟΥΤΘΟΙα8 Ἰῃ ΠηδΔΙρ'. εἴτις δύναιτο φοβῆσαι Ὦ. Ε. Β΄“ ἣν 2 
ἐπίιοεν Ἀ.Β.Ο. Οεἰ. ἐπιπέσοιεν. ἤδη αἀὐσπαπῦ Α.Β.Ὁ. προήεσαν Ὁ. Η. 
- ᾿. πολλῶν θορύβων Ἐ. ὧν Α.Β.Ο.Ε. τὰ Ὁ. τὰ ΕΜ. Ο. Ο ει. ἅ 
διαφερόμενοι) μαχόμενοι Ε.. 18. μὲν Ροβῖ οἱ ΟΠ]. Δ.Β.0. ἅτε ὑγ. ἔξανα. 
στάντες Α.Β.Ο. (δεῖ. ἐξαναστάντες ἅτε ὑγ. ἀνακραγότες οἷον Ε. Η. Ζ. οἷον 
οἴϊατῃ 1). ἠδύναντο Α.Β.Ο. ἔκρουνον Ἀ. ἧκον Α.Ο. αὐτοὺς Α. οἵ ἑ 
ΠῚ. ΡΥ. 8. Υ. Βουρίο Ο. Οεΐ. ἑαυτούς. τ0. εἶπόν τε 1).Ε.---Ἰ,. πρὶν δὲ τ. Ὠ.Τ΄ 

14. καὶ ὙὉΡ1 Μ 816 τπϑ]οταβ καὶ, πἰ κρήνην) 6 τᾶ ν. Κοςῖ. Ρ. 900---02. 
3» 5» 83 7» 2, 81. τ6. σφάττειν] 1)6 ἃ]ῖδαπα ἃ Χϑηῆο- 

15. καὶ ἐτετήκει]) Ογτορ. 4, ὅ, 12: Ρῃοπίθ ἔοσμηα σφάξω αἰκὶ δα ὙΜμοε. 
ἔπιε αν διαδώσειν" καὶ διέδωκαν. ΞΓΘΡἢ. 
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᾿ 

ΘΙ τ ΘΡῚ ἢ 101 

ταρα στάδια διελθεῖν ἐντυγχάνουσιν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπαυο- 
μένοις ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, 
καὶ οὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία καθειστήκει" καὶ ἀνίστασαν αὐ- 

οοτούς. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι οἱ ἔμπροσθεν οὐχ ὑποχωροῖεν. ὁ [τ6] 
δὲ παριὼν καὶ παραπέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς ἰσχυρο- 
τάτους ἐκέλευε σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλῦον. οἱ δὲ ἀπήγ- 

“᾽ γελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευμα. ἐν- 
ταῦθα καὶ οἱ περὶ ΞΞενοῤφώντα ηὐλίσθησαν αὐτοῦ ἄνευ πυ- 
ρὸς καὶ ἄδειπνοι, φυλακὰς οἵας ἐδύναντο καταστησάμενοι. 
ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἢν, ὁ μὲν Ξενοφῶν πέμψας πρὸς τοὺς 
ἀσθενοῦντας τοὺς νεωτάτους ἀναστήσαντας ἐκέλευεν ἀναγ- 

24 κάζειν προϊέναι. ἐν δὲ τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει τῶν ἐκ [17] 
τῆς κώμης σκεψομένους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι. οἱ δὲ 
ἄσμενοι ἰδόντες τοὺς μὲν ἀσθενοῦντας τούτοις παρέδοσαν 
κομίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ πρὶν 
εἴκοσι στάδια διεληλυθέναι ἢ ἦσαν πρὸς τῇ κώμῃ ἔνθα Χει- 

23 ρίσοφος ηὐλίζετο. ἐπεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις, ἔδοξε [18] 
κατὰ τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις σκηνοῦν. καὶ 
Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἱ δὲ ἄλλοι διαλαχόντες ἃς 
φ» 7 5 ἐ “ Ν᾿ ε “ ΒΡ 

ἑώρων κῶμας ἐπορεύοντο ἕκαστοι τοὺς ἑαυτῶν ἔχοντες. 
24ἐνθα δὴ Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος λοχαγὸς ἐκέλευσεν ἀφιέναι 

ἑαυτόν" καὶ λαβὼν τοὺς εὐζώνους, θέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν 
εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμβάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμή- 
τας καὶ τὸν κωμάρχην, καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ 

οὐδὲ μία Η.Κ.1|,. 20. οἱ οτα. Β. παραπέμπων Α.Β.Ο.Ε, Οεί. παρα- 
προπέμπων. ἐκέλευσε Ἡ.Τ. ἀπήγγελον Δ. ὅλον ΤΏ. 860. δάαιϊ Ο. 
ἀναπαύοι Ἐ.. α δῃΐθ π' (0 ππ| τΆ 8.5. Πρ 21. περὶ ξενοφ.] ἀμφὶ τὸν ξενοῴ. Β. 
ἠδύναντο Α.Β.Ο. ἐπεὶ Α.Β.(Ο. Οεῖ. ἐπειδῆ. δὲ οἴῃ. Ζ:. ἡμέρα Α. ὁ μὲν 

Α.Β.Ὁ. Οι. ὁ. ἀναστήσαντας Ο.}).Ε.Ἐ"--1,,Ζ. ἀναστήσαντας Α. Οεΐ. ἀνα- 
στήσοντας. ἐκέλευεν Β.(, (εἴ. ἐκέλευσεν. 22. τῶν Α.Β.Ο. Οδι. τούς. 
σκεψομένους Α.Β.Ο.ΕὉ, σκε ἑπτομένους ΠῈ Οεῦ. πευσομένους. τούτοις] τούτω 
ΟΕ. ὑγ.. υνὖἱ᾽ να οἴαΓ, πρὸς Α.--Ἴὖ. (ού. ἐν. ἔνθα Α.8. Ο. ἐν ἡ Ε. Οεἰ. ἧ. 

.. 22, συνεγένοντο Α.Β.Ο, (εἴ. συνεγίγνοντο. τὰς κώμας] τὰς Δα α!ῦ (ὐ, ΡΥ. νῈ] 
6δα. π|. κατὰ τὰς τ. ἔμενεν Β.Ο. ἔμμενεν Α. ἔμεινεν ἐν ΝΥ. (ὑεῖ. ὑπέ- 
μεινεν. τοὺς Α.Β.Ο. (ὑβῖ. τάς. 24. πολυβάτης ἃ. πολυβώτης Β.Ὁ., αὶ 
ῬΓ. πολυβώτην, Ἐῶ. ἑαυτόν Α.Β.(.Ὁ). αὑτόν ὦ. (ὑεῖ. αὐτόν. αὐτὸς ρΡοϑὲ 
λαβὼν οτὰ. ἀ.Β.Ο..Ε. εἰλήφει Ἡ.--, Τ.Ζ. ἔνδον Ομ. Ε΄. εὗρον δὲ 
καὶ πώλους---δεκαεπτὰ διϊάδδν. δασμός. πολλοὺς (Οὐ, Ῥγ. 

10. ἀνίστασαν͵ ΘΏΓΘΟΥΘ 7ι|556ΥὙμιΐ. 24. εἰς δασμὸν] Αὐτίδῃ. ΑΠΔ}». τ, 26, 
ΜΕΙΒΚ. 5: Τοὺς ἵππους, οὗς δασμὸν βασιλεῖ 

22. τοὺς ἐκ τῆς κώμης) Θαὶ ἴῃ γἱςο ἔτρεφον, ἂς Αβρθηάηβ. [ηβρα 34: Ἢ- 
ἡ ΔῊ (α, 5.11. 5ΟΗΝ, ρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέφονταϊ" ὁ δ᾽ ἔλε- 
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τρεφομένους ἑπτακαίδεκα, καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ' 
ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην" ὁ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγὼς ᾧχετο 

25 θηράσων καὶ οὐχ ἥλω ἐν ταῖς κώμαις. αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν [19] 
κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ᾽ εὐρεῖαι: 
αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὁ ὀρυκταὶ, οἱ δὲ ἄνθρωποι 
κατέβαινον ἐ ἐπὶ κλίμακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἶγες, 
οἷες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων τὰ δὲ κτήνη 

οὅ πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο. ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κρι- 
θαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν" ἐνῆσαν δὲ 
καὶ αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο; οἱ 

“7 μὲν μείζους, οἱ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες" τούτους 
δ᾽ ἔδει ὁπότε τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμα μύζειν. καὶ 

ἐνάτην ἵ,. (εἴ. ἐννάτην. γεγαμημένην] γεγραμμένην Α.Ο. 25. κατά- 
γαιοι Α.Β.Ο. κατέβαινον ἐ ἐπὶ κλίμακος Α.Β.Ὁ. ἐπὶ κλίμακος κατέβαινον 
ἘΝ. κατέβαινον κατὰ κλίμακας εἰς τὰς καταγείους οἰκίας δα δ ν. κλίμακες. 
Οεῦ. κατὰ κλίμακας κατέβαινον. οἷες Β. οι Ὁ. ἴῃ ταβ. (ὑβί. ὄϊες. ἔγγονα ἡ 
Α.Β:0:9.:.1.. ἐτρέφοντο Α.Β.0.1..1.. Οεῖ, σὰπὶ ϑυ]4 ν. χιλὴ ΠΠθ.18 ποη- Ι 
Ὠ8}}15 (Πδ τη 811 ἐτρέφοντο ατιΐ ἐτρέφετο ΒαΡΘΓΒΟΙΊΡίο ον) ἐτρέφετο. δ6. κρίθι- 
νος ὁτη. ΚΕ ΗΚ 1,.Ζ. δα] οοττ. 1. ἐν κρατῆρσιν Οτ. Μ. κρατῆρσιν ἦν ).Ε. 
5. , δὲ οπι. Εἰ. ϑαἸἀδ8 γν.ἶσοχ.: ἦσαν δὲ κρατῆρες οἴνου ἰσοχ. 5116 ΠΟΠΉΪΠΘ, 
γ. οἶνος, ἦν δὲ καὶ οἶνος κρ. ἐν κρ. ἐνῆσαν.---ἰσοχειλεῖς, ν. γονύων, ἐνῆσαν δὲ καὶ 
κάλαμοι γόνατα οὐκ ἔχοντες, εὖ ν. γόνατα, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο ἐν τοῖς κρατῆρσιν 
οὐκ ἔχοντες γόνατα. 2. δ᾽ 58. ν-. (.. ὁδ4. τη. μύζειν Οὐ, ΡΥ.» α Δ α6Π8 ΤΠ. 
566, ψΕ] (ογίδ. ει. ἀμύζειν. Ῥϑυϊάδδ: Μυζεῖ καὶ μύζει, θηλάζει, λείχει. Ξενο- 
φῶν᾽ ἔδει δὲ εἴ τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμα μυζεῖν τοὺς καλάμους. καὶ 

γεν ὅτι βασιλεῖ δασμός. ῬϑίχδαῦθοΟ 1, 285. κατάγειοι] Βιοάοχαβ 14,28: Αὗ- 
Ῥ. 520, 46 ΝΊΒοοΙ5. δα 18. ἢ ΑΥΤΉΘΗΪΆ 
ὩΔΌΒ παργαῦ δα 6η8: Καὶ ὁ σατράπης 
τῆς ᾿Αρμενίας τῷ Πέρσῃ κατ᾽ ἔτος δισ- 
μυρίους πώλους τοῖς Μιθριακοῖς ἔπεμ- 
πεν. Απθπὴ ἸοσυΠη [ογίαββθ 1ῃ ΔΠΪΠΊΟ 
ἩΔΌΘθας Δ ειβκισξ, οὐπῇ ΠΠΙΊΘΙΠΙΠῚ 
ΧΕΠΟΡΒΟΠΙ5 βαβρεοίατη μαρογεῖ. Ρὰ- 
ἴδ θαΐ δηϊτη ρ]ὰ8 σθηΐαμη ῬῈ]105 [ὰ15856. 
Θυοτηοῦο οπὶπη ΧΘΠΟΡΠΟΠ ΟΠ ΠἾθτι8 
Ἰτη ρου ίου θιι8 οὐ σθη τ] ΟΠ θὰ5. ΡῈ]- 
ἸππΔ 6χ ΠὶΒ π6 βερίθηθοϊη απ]άθτῃ, 
564 ῬᾶθΟΙ5 ΔΠσποῖ το] 1ο15 ἀοπαγα ρΡο- 
τυ]δδεῖ ὃ [τὰ δὰ ἢ. 1. δγρεμηθηίδίαῦ 
ΜΝ εἰβκῖαβ. δ ]σοῦ 5.235. θδὲ 46 Χϑῃο- 
ῬΒοηΐθ: Αὐτὸς δὲ τῶν πώλων λαμβά- 
νει, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν καὶ λο- 
χαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. ΑᾺ 4116 ΠῈ 
Ἰοσῦτη ΗΟ  πβοττιβ ΒΌΒΡΙ ΑΓ στρα- 
τηγοὺς εἴ λοχαγοὺς ΠΟΡΙΔΙΌΤΩ ΦΑΓῚ 
σαιθι5 ΧοποΡρΠοη Ρῥγερογαΐ Ἰπί6] Πρ θη- 
ἀο08 6εβε86. 50ΗΝ, ὙΥ εἰβκιὰβ οριὶπα- 
ὈδίαΥ ΕΥΤΟΥΘΙΏ 6556 ἴῃ ἑπτακαίδεκα, 
Ὠδίπιη 6 ποΐϑ Πυτηθ]. (ὐθίθγατη αθ 
Ὀγεοβίδ τα δαπογιὴ ΑΥΙΠΘηΪο οοηΐ. 
ΒΘΠΠΕ]], 1) δέγ. Ρ. 218. 

ται δὲ (κῶμαι) τὰς μὲν τοῖς ὑποζυγίοις 
καταβάσεις εἶχον ὀρυκτὰς, τὰς δὲ τοῖς 
ἀνδράσι κατὰ κλιμάκων᾽ ἐν δὲ ταῖς οἱ- 
κίαις τά τε βοσκήματα τρεφόμενα χόρ- 
τῳ, τοῖς δ᾽ ἀνδράσι πολλὴν ἀφθονίαν 
πάντων τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων. 
ΘΟ ΘΥΥΔΠ 6:8 ἀοτηιτ5 ἔτΊστιβ τη 6} 1π|5 81 - 
οοηΐ ΄αδτη 5.0] π68. ΞΟΗΝ, Υ. Βεβη- 
Π6]]. 1. ο. Ρ. 210, Κοοῖῆ. Ρ. 94, Νιε- 
θυὮγ. ὅθ Β0]. ᾿]βέ. νοἱ]. 2. τι. αν 
222. Ϊ{ππᾶρΊΠ ΕΠ θάσιη ὨΟαΪα απο 6 
πδβιΓαἴαγΓαπη ΘΧ Ιθυΐ ΑἸηβυνοσίῃ. Τγα- 
νεῖβ ἴηι Αςϊα Μϊηον, ν᾿]. 2, Ρ. 364, χαὶ 
νἱα. 10. Ρ. 276. 

26. κρίθινος ἐν κρατῆρσιν) ῬΟΪΥΌΪαΒ 
ΑἸ ΘΏ551].1, 6. 14. [Ὀ 61] ΤΕΡῚΒ Ἰαχαμα 
ἀθβουθΘη5 δάσο: Πλὴν τοῦ τοὺς κρα- 
τῆρας ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας ἑστάναι πλή- 
ρεις οἴνου κριθίνου, ἀργυροῦς ὄντας καὶ 
χρυσοῦς. ΟΗΝ. Ἠος νἱηὶ φσϑθῆτϊβ 
Οὐβιυ 115 ᾿ηνθπίατη ἔπ1586. ὑγααϊς Π)1ο- 
ἄοΥ. 1, 20, ζῦθος αἀἸοϊς 1,44. Ε]αβαάθπι 
ν. 4, 2, Ηετοαοῖ. 2. ηῆ. ΠΌΘΕΝ 
Ἧ: ἀζοσῃ: . 96. 

27. μύζειν] Ἠανο ῖτι5. Παθοῦ μύζει, 
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πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μὴ τις ὕδωρ ἐπιχέοι" καὶ πάνυ ἡδὺ 
28 συμμαθόντι τὸ πῶμα ἦν. ὁ δὲ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς [20] 

κώμης ταύτης σύνδειπνον ἐποιήσατο, καὶ θαρρεῖν αὐτὸν 
ἐκέλευε, λέγων ὅτι οὔτε τῶν τέκνων στερήσοιτο τὴν τε οἱἷ- 

κίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων ἀπίασιν, ἣν 
ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος φαίνηται ἐστ᾽ ἂν 

“οἐν ἄλλῳ ἔθνει γένωνται. ὁ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο, καὶ φι- 
, λοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνθα ἢν κατορωρυγμένος. 

ταύτην μὲν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν 
ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ε ἔχον- 

τες τὸν κωμάρχην καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. 

δοτῇ δ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν λαβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς [21] 
Χειρίσοφον ἐπορεύετο" ὅπου δὲ παρίοι κώμην, ἐτρέπετο 
πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις καὶ κατελάμβανε πανταχοῦ 
εὐωχουμένους καὶ εὐθυμουμένους, καὶ οὐδαμόθεν ἀφίεσαν 

21 πρὶν παραθεῖναι αὐτοῖς ἄριστον' οὐκ ἦν δ᾽ ὅπου οὐ παρε- 
τίθεσαν ἐ ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοί- 
ρεια, μόσχεια, ὀρνίθεια, σὺν πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρί- 

42 νοις, τοῖς δὲ κριθίνοις. ὁπότε δέ τις φιλοφρονουμενός τῷ [22] 

πάνυ ἄκρατος ἦν ὁ οἶνος ϑιυ]άδ8. καὶ πάνυ ἡδὺς συμμαθόντι τὸ πόμα ἣν Α.Β. 
(ὐ., ἢ1δ1 αυοα ἡδὺς ῬΓυ οἵ 4ὰ] πάνυ---συμοιοπαθόντι, αὖ νἹἀθίατ, Ἀ, καὶ πάνυ 
ἘΣ ἦν συμμαθόντι τὸ πόμα τὸ ἐκ κριθῶν ϑυ]ααϑν. συμμαθεῖν. καὶ πάνυ ἡδὺ πό- 
μα συμπαθόντι ἢ ἦν Ἐ;. καὶ μάλα ἡδὺ πόμα συμπαθόντι ἢ ἦν Ἡ.ΚΚ.1.. οἱ 4] πῶμα Ε. 
(εῖ. καὶ μάλα ἡδὺ πόμα συμμαθόντι ἢ ἢν. 28. τὸν Α.Β.Ὁ. (ι. τὸν μέν. αὖ- 
τὸν ἐκέλευε Α.Β.Ο, (δῖ. ἐκέλευεν αὐτόν. αὐτὸν οτα. ϑ']ἋὯὯ5 ν. ἀντεμπλήσαν- 
τες Οἰΐδη8 οἱ δὲ θαρρεῖν -- ἐπιτηδείων. ἀπιᾶσιν Ἀ.Β.Ο. τῷ στρατεύ- 
ματι ἐξηγησάμενος Ε.-- 1.2. τὸ στράτευμα πεζῇ ἡγησάμενος Α.Β.ΟΕ. Ὁει. 
τῷ στρατεύματι ἐξηγησόμενος. 20. ὑπισχνοῖτο οἶνοσ (Ο. ῬΓ.,» ΘΟΥ- 
τθοῖαϑ Θά οΠη ΤΏ. οἶνόν τ᾽ ἔφρασεν Α.Β.Ο. κατορωρυγμένον 1). , κατω- 
ρυγμένος Α. μὲν Α.Β.Ο. (ει. μὲν οὖν. νύκταν Α. πάντες Α.Β.0.Ε.Ζ. 
(εἴ. ἀγαθοῖς. 30. χείρ. ΡΓῸ τὸν χειρ. ἃ. Β. ΟΕ. πρὸς τοὺς “κωμῆτας 0.0. 
πρὸς κωμήτας Μ. καταλάμβανε Κα. ἀπήεσαν Ἀ.Β.Ο.Ε. ἀπίεσαν 1. πα- 
ραθεῖναι Α.ΒΡ.Ο.ἢ.Ζ. παραθοῖεν Κ΄. Οεί. παραθεῖεν. αὐτοῖς Α.Β.0..1.Ζ. 
(εἴ. αὐτῷ. 31. ἐρίφεια καὶ ὀρνίθεια Α΄. τη 6 6115 ΟἸη]8818. 22. εἰ Ροβύ τῳ 
οτη. Δ.Β.6. 

θηλάζει, λείχει, πιέζει. το ΟΠ γγβοβί. 
νΟ]. 2, Ρ. 71 46 ρ]αηία [παϊ]ςδ, καὶ μυ- 
ζῶσι ταύτας τὰς ῥίζας. ΒΟῊΝ, Οὐοηΐ. 
ααΐοιη ἃἋ(6 πος τηογ Κοοῆ. ἢ. 98. 
ΑὙΟΒΙ]ΟΟὮΙ {τᾶρπ]. 8ρ. Ατμθη. Πϑ οι. 
41 Β: Ὥσπερ αὐλῷ βρῦτον ἢ Θρῆιξ 

ἀνὴρ ἢ Φρὺξ ἔβρυζε, κύβδα δ᾽ ἢ ἦν πονευ- 
μένη, σοηῃξεγύ ατοῦ. Η!5[. νο]. 9. Ρ. 144. 
(ὐδίενιτη μύζειν Ὠἰο ἴὰπα [,6χ. ϑερίθγην. 

συμμαθόντι] συνεθισθέντι Ἰπίετρτο- 
αῖαν δυϊάαβ. [)6 5:1} ]1|οἱ 5]. ροβιΐο 

αἸούαπι δᾶ ΤΏ68. ὅτ θρἢ. νο]. 5. Ρ. βύβρ 
Ο, οὐ ἴῃ Μάθος, Ὁ Ηἰρροοταΐε, αὖ 
Μάθησις εὖ τὸ μεμαθηκὸς, (6 σοῃδαθ- 
ὑπάϊηθ ἀϑαγραῖο. 

29. οἶνον] κρίθινον. ΜΊηατη νἱύθιιτη 
ἴῃ 18 10.518 10618 ῬΓΟνΘΏΪΒΒ8. ῬΙΌΡᾧΟΙ 
ἔσ 5. ΠΟ νἹα οί, 56 ΑΥΠΊΘΩΙΘΡ ΠΗ Ϊ- 
ὩΟΥῚ8Β οἶνον Μοναρίτην τιῪό Οὐοβοοττιτη 
ΨΙΠΟΥΌΤΩ Π1}} Ββεοσαηα απὶ Ἰαπααῇ δίγα- 
ῬΟ 12. Ρ. 535, Με]ιύθμθη ΠΟΙΏΪΠΔΉ8, 
5ΟΗΝ,. 

ο 
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βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατῆρα, ἔνθεν ἐπικύ- β 
ψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. καὶ τῷ κωμάρχῃ 
ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅ τι βούλοιτο. ὁ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ἐδέχετο, ὅπου δέ τινα τῶν συγγενῶν ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ 

33ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον πρὸς Χειρίσοφον, κατελάμβα- [23] 
νον κακείνους σκηνοῦντας ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ 
στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας ᾿Αρμενίους παῖδας σὺν ταῖς 
βαρβαρικαῖς στολαῖς" τοῖς δὲ παισὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ 

34 ἐνεοῖς ὅ τι δέοι ποιεῖν. ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο 
Χειρίσοφος. καὶ ΞΞενοφῶν, κοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν κωμάρ- 
χην διὰ τοῦ περσίζοντος ἑρμηνέως τίς εἴη ἡ χώρα. ὁ δ᾽ 
ἔλεγεν ὅτι ᾿Αρμενία. καὶ πάλιν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέ- 
φονται. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ δασμός" τὴν δὲ πλησίον 
χώραν ἔφη εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν ἔφραζεν ἣ ἢ εἴη. 

35 καὶ αὐτὸν τότε μὲν ὦχετο ἄγων ὁ Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυ- 
τοῦ οἰκέτας, καὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ 
κωμάρχῃ ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, ὅ ὅτι ἤκουεν αὐτὸν ἱερὸν 
εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ" ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ 
τῆς πορείας" αὐτὸς δὲ τῶν πώλων λαμβάνει, καὶ τῶν ἀλ- 

[24] 

εἷλκον (Ο. ΡΥ.» ΘΟΥΤ. πη. Ρ. κρητῆρα Ἀ. ἔνθεν Α.Β.Ο.Ε. Οει. ἔνθα. 
ὑποκύψαντα Α.Β.Ο.Ε. (δὲ. κύψαντα. ἐπικύψαντα ΘοΠηΘΙάΘΙ5 δχ Ηδγμηορθηθ 
Ὗγ 12. Ἀπεοῖζ. νοὶ]. 3, Ρ. 393. 2. πίνειν Α.Β.0.Ζ. Οεΐ. πιεῖν. τὸν κωμάρ- 
χην Π.ΕΙΓΚΙ, συλαμβάνειν Κι. 38. ἦλθε Ζ. κατελάμβανε ΘῈΣ 
Κ΄. εὖ σογγθούπτη [. κατελάμβανεν Ζ. κἀκείνους .Β.(. (εξ. καὶ ἐκείνους. 
ξυροῦ Α.Ο. στεφάνοις Α. Β. ΕἸ, στεφάνους Η. οοττεοίαβ, ΝΜ. οπη. σϑί. δια- 
κοσμοῦντας Ἐ᾿. ὥσπερ ἐνεοῖς Β. ὥσπερ ἐννεοῖς Ἀ. (0.1. εογτεοΐαβ, 1448 ν. 
ἐννεὸς, ὡσπερεὶ νέοις )..Ε. Η.Κ 1. ὡς ἐνεοῖς Ἠρτηορ. δέοιτο Η. δέοιο 
ΚΙ, 34. κοινῇ δ᾽ ἀνηρώτων Ἀ. τρέφονται Α.Β.Ο. Ὁει. τρέφοιντο. ἢ] 
ἣ. ἣ ΒΟ 35. τότε οτη. 1". ὁ ξενοφῶν Β.Ο..Ε.1.Κ.1,.Ζ. Οεῖ. ξενο- 
φῶν. παλαίτερον ἃ.Β.Ο. (Οὐβῖ. παλαιότερον. ἤκουεν Δ.Ο.Ε. (δῦ. ἤκουσεν. 
τὸν πῶλον Α.Β..}.Ε,. οὐ 5.ν. {Κ. 

32. ἐπικύψανταίϊ Δ γε θη Δ ΟΠ Ϊτ8 
σοΙραγαν ΡὨ]]οβίταΐ. ἡ. ΑΡΟ0]]. 2, 
28: Εἰσφέρονται κρατῆρες ἀργυροῖ τε 

33. ὥσπερ ἐνεοῖς)] Ναΐμ, ἐαπηιαπε 
δα δ, 4α]α ΒΟΓΠΟΠΘ ΠῚ Οὐ οὰπι ἴσπο- 
ταραηί. ΖΕΌΝ. ϑϑατγαοβ ἱπϊτε]]οχὶΐ 

καὶ χρυσοῖ, δέκα συμπόταις ἀποχρῶν 
εἷς, ἀφ᾽ ὧν πίνουσι κύψαντες ὥσπερ 
ποτιζόμενοι. ἴάοθτη ἸΙοουτῃ Ἠδιηορε- 
ΙΒ 46 ΕΌΥΓΏΙΒ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪΒ 2, Ρ. 505 8η- 
ποίαν ἤσθπο : Τοιοῦτος ὁ Ξενοφῶν 
κἀν τοῖς ἱστορικοῖς, οἷος κἂν τοῖς ἀλ- 
λοις. οἷον ὅτι χιλὸν ἐστέψαντο, ὅταν 
λέγῃ. καὶ ὅτι τοῖς παισὶν ὡς ἐνεοῖς δια- 
λέγονται, (σοττὶρὶ ὟΥ. διελέγοντο,) καὶ 
ὅτι πίνειν ἀπὸ τοῦ κρατῆρος ἐπικύψαντα 
ἔδει καθάπερ βοῦν. ΞΟῊΝ. Οαϊ ἴῃ 
[πηάϊσα δά αϊὲ: Ἠροτγιηορθηθβ ἐπικύψαν- 
τα Ἰορὶββθ βου ρίατη νἹ ἀθίαγ. 

ΡΓδοίου ϑυιάδτη Θὕϊατα, Απδαίϊ. ΒΕΚΚ. 
Ρ.92,3: ᾿Ἐνεὸς, ὁ μὴ ἀκούων. Ξ. Κ. 
᾽Α. δε ἀϊοαηΐῃγ ρμοΐὰβ Μαῇ 8. 
ΘΓαρΡΙαΙ, αὐ ἀϊοίατη δὰ ΤΠ 65. ϑίθρῃ. 

45. εἰλήφει) Οοπῇ. 5. 24, φαδπαηθδτη 
101 ἀθβ θαμοὸ μΪ8}}}] εβί. Ῥδγβαβ 5011 
Θ41105 ᾿πητη014556 ἔγαα! Οὐτορ. 8, 3,12. 
ΒΌΗΝ. Οοηΐ. Οὐυτῖ. 2,.3.11. Ηὔτ'. 

ὑπὸ τῆς πορείας] Αἃ (ΒΙΤΙΒΟΡ πη, ἀΘ 
410 1] ΠΘΓῈ τη060 εβί ἀἰοείαπῃη. ΖΕΌΝ. 

τῶν πώλων) ΠΗ ΓΟΒΙΠΒΟΠῈΒ γΤϑοΐθ νἹ]- 
ἀδῦιν ῥΡγθίθοϊοβ οορί ἀμ ἱπΕ Πρ Θ ΓΕ, 
4αϊθιιβ. Ργθθογαΐ ᾿0Ρ858 Χθπορθοη ; οτ- 
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36 λων στρατηγῶν καὶ λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. ἦσαν 
δ᾽ οἱ ταύτῃ ἵπποι μείονες μὲν τῶν Περσικῶν, θυμοειδέστε- 
ροι δὲ πολύ. ἐνταῦθα δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης περὶ 
τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιει- 
λεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος ἄγωσιν" ἄνευ γὰρ τῶν σακίων 
κατεδύοντο μέχρι τῆς γαστρός. 

ΚΕΦ. σ. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἣν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παραδίδωσι 
Χειρισόφῳ, τοὺς δὲ οἰκέτας καταλείπει τῷ κωμάρχῃ, πλὴν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος" τοῦτον" δ᾽ ̓Επισθένει᾽ ἂμ- 
φιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων 
καὶ τοῦτον ἀπίοι. καὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ “εἰσεφόρησαν 

“ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ ἀναζεύξαντες ἐ ἐπορεύοντο. ἡγεῖτο [2] 
δ᾽ αὐτοῖς ὁ κωμάρχης λελυμένος διὰ χιόνος" καὶ ἠδὴ τε ἢν 
ἐν τῷ τρίτῳ σταθμῷ, καὶ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνθη 

46. μείονες τῶν περσικῶν μὲν ἴ,. θυμοειδέστεροι Ἀ.Β.Ο.ἘὉ. θυμειδέστεροι 
Κ. Οει. θυμωδέστεροι. πολύ Α.Β. Ο. Οεΐ. πολλῷ. δὴ] δὲ Α. σακία 
οἱ σακίων Α.Β.(. Οὐεῦ. σακκία εἴ σακκίων. περιειλεῖν Α.Ο.Ε.. περιελεῖν Β. 
(ει. περιδεῖν οατῃ 0168 ν. περιδεῖν, ὁ δὲ διδάσκει---ἀγωσι διὰ τὸ μὴ καταδύεσθαι 
αἰ θγεπηΐθ. ἄνευ δὲ ". ΑἸα. τῶν οτη. ἢ. μέχρι] ἕως Α.Β.0.Ε. τ 
ἀπολείπει Ζ. τοῦ Ροϑβί υἱοῦ δἀάπιηΐ Α.Β.6.1. δὲ πλεισθένει (ὐ. δὲ πλη- 
σθένει Δ. δὲ κλεισθένει Β.Ὦὰ. δίδωσι Α.Β.0 Ε. (εῦ. παραδίδωσι. εἰ οΤη. 
Ι,. ἡγήσοιτο Α.Β.Ο. (ει. ἡγήσαιτο. ἀπίοι εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐν ἣἧ εἶσε- 
φόρησαν Ἀ.Β.Ὁ..:“Ε᾿. 2. αὐτοῖς) οὗτος Α.Β.(.Ε. τε ΘΠ: Ἴ- ὁ δηΐα 
χειρίσοφος οτη. ἀ.Β.0. 

ὨΪυ15 ΘὨΪΠῚ ΠΕΠΊΘΙΙΒ. ΡΌ]Π]ΟΥΆτη δα ἴ8 
8. 24. ΠΟ 5. ΕΠο16αῖ. ὅδ'86α ν:48 8ηηο- 
ἰαΐα δα δὰ ἸΙοσατη. 5ΟΗΝ, 

46. θυμοειδέστεροι] Νερείϊυβ 6, 6: 
“ΑΔ πϑυτῃ 56118 Ῥϑυβὶβ ῬΧΟνΙΠΟΙ18 
ΟΥΠΪ 115 ΤΘ]ΊΟΥΘ5 Ργϑβίαῦ εα 005, Ρᾶ- 
ἘΓΙΤΩΟΠΙΟΙ ΙΓ ΠΟΙ ΒΙΌτι5 ϑοΒ[1Πη8 08, [Δ 

Δ νϑῃθηπιὶ τη01165, δὲ ᾿ρβῖιβ ἴη- 
ΟΘ5Β5 ὩΟὈΠ]αῖΘ ργθίίοβοβ. ϑοααπη- 
{ῸῚ ΑΥ̓ΤΩΘΗΪ δἴατιθ ΘΑΡΠΔΥΘΗΙ [50ΥὙ. 50- 
Ρθδηθηὶ. Υ. ΤΠεβ8. δίβθρῃ. ν. Σωφηνή. 
!,.Ὁ.1. Μογεὰ τοπμάδθπάοσγιτη ραθο- 
ΓᾺΠῚ ΑΥ̓ΠΊΘΒΙΟΤ ΤΩ οὗ ῬΘΓΒΙΘΟΓΊΠῚ 661 
ΘηδΙγδΐ 2, 28, 35. Ορρίδῃτιιβ Οὐηθρ.1, 
277 6 δᾳ8}85 : ̓Αρμένιοι Πάρθοι τε βα- 
θυπλόκαμοι τελέθουσι. (ΗΝ. 

περιειλεῖν Ἠ ΓΟΒΙΠΒοΊτι5 σοτηραγαῖ 
Μοπίθία!οοη!! Απθαυῖ. 1 5.Ὑ. νο]. 4: 
πε τ Ὁ. 70... 5χ800.11, Ρ. δού ος 
(ὐδαοδβο : Ὑποδούμενοι κεντρωτὰ ὠμο- 

βόϊα δίκην τυμπάνων πλατέα διὰ τὰς 
χιόνας καὶ τοὺς κρυστάλλους. ((ὐοηΐ. 
Κοοῆ. ρΡ. 95.) Ατὐγίδηιβ ϑα 16 58} 
γοΟ. λύγος ᾿ΐα Παγταΐ : Οἱ δὲ κύκλους ἐκ 

λύγων τοῖς ποσὶ περιαρμόσαντες αὐτοί 
τε ἀβλαβῶς ἐπήρχοντο κατὰ χιόνος πιε- 
ζομένης ὑπὸ τῶν κύκλων, καὶ τοῖς Ῥω- 
μαίοις. παρεῖχον οὐ χαλεπὴν τὴν πάρο- 
δον. ἦν δὲ ἡ χιὼν ὡς ις΄ πόδας πολλα- 
χῆ τὸ βάθος. δρΊΟ ΠΟ ΠΟΙΏΙΠΔΙΠΓ, 
αθ ατὰ Αὐὐθηιβ ἰδία πδισγδνοσδῦ. 
5ΟΗΝ. ᾿Αππιανὸς (ὐδἰβίοτα 8. 

μέχρι] Ἕως ῥΡῖΙῸ μέχρι ἑσπέρας 6Χ 
ἸηΓΘΥ ΡΥ ΘΟ Π6 1ΐθτη ΠΠΌΥῚ ΠΟΙ Π1]} Ογ- 
ΤΌῸΡ. 1, 4. 22. [πορἅϊι8 οὔδιη ἕως οὗ 
ἸΠδίατη ἰπέτα 4, ὃ, 8, (6 ψιο αἰχὶ δὰ 
ΤΏ68. δίθρῃ. ν. Ἕως, Ρ. 2642 Β. 

1. ὀγδόη) Πιοάοττιβ 14,20: Ἔμμεί- 
ναντες δὲ ταῖς κώμαις ἡμέρας ὀκτὼ πα- 
ρεγενήθησαν εἰς τὸν Φᾶσιν. ἩΌΤΟΗ. 

2. καὶ ἤδη τε ἦν---καὶ] τ ΒΡῈΡ Καὶ 
ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ 
πλησίον ἢν ὁ σταθμὸς, ἡνίκα ----. ἩΤΙΊΤ,, 

ἐχαλεπάνθη) ΟΥΟρΡ. ΘΙΡΗΣ 38: Μὴ 
χαλεπανθῇς τῷ πατρὶ. τιἱὐϊ (ΘίΘΥΙΟΥ 68 
χαλεπήνῃς. δα ἴοτιπα ν. [θθοῖς. δᾶ 
ῬΈγγη. Ρ. 26. 

Ὁ 2 
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ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἤγαγεν. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ἃ ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ. ὃ δὲ Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε μὲν, ἔδησε 

4δ᾽ οὔ. ἐκ δὲ τούτου ἐκεῖνος τῆς νυκτὸς ἀποδρὰς ᾧχετο, 
καταλιπὼν τὸν υἱὸν. τοῦτό γε δὴ Χειρισόφῳ καὶ ὅενο- Ἷ 
φῶντι μόνον διάφορον ἐ εν τῇ πορείᾳ ἐγένετο, ἡ τοῦ ἡγεμό- 
νος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. ᾿Επισθένης δὲ ἠράσθη τοῦ παι- 

4 δὸς καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτῳ ἐχρῆτο. μετὰ τοῦτο [3] 
ἐπορεύθησαν ἑπτὰ σταθμοὺς ἀνὰ πέντε παρασάγγας τῆς 

5 ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμὸν, εὖρος πλεθριαῖον. ἐν- 
τεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα" ἐπὶ 
δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς. Χάλυβες 

6 καὶ Τάοχοι. καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς [4] 
πολεμίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ. ἐπαύσατο πορευόμενος, ἀπέ- 

χων εἰς τριάκοντα σταδίους, ἵνα μὴ κατὰ κέρας ἄγων πλη- 
σιάσῃ τοῖς πολεμίοις" παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις - 
παράγειν τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ 

» νὰ θΝ 

ΨΨΌΝΝ, ΨῸΌΥΝ 

ἤγαγεν Α.Β.Ο.Ε;. (εὐ. ἦγεν. ἔπαισε μὲν] ἔπαισεν (".. ΠΟΥ. τη. ΡΥ. ΨΕΙ 866. 
4. ἐκ Α. ΒΟ. ΕΠ. (δι. ἀπό. ἐκεῖνο Ὁ. τοῦτό γε δὴ] τό τε δὴ Α. τότε δὴ 
Β.Ο.Ε. τοῦ τότε 1). τοῦτο τῷ τε δὴ ΙΚ. τοῦτό τε δὴ ΕΗ.1.1,., π]51 αποα δὲ [. 
τοῦτόν τε δὴ Ζ. τό γε δὴ νεὶ τοῦτό γε δὴ ϑίερῃδηιιβΒ. τόδε δὴ ΖευπίαβΒ. 66 
σοηΐ. νΑΓ. 507.1,9., 26. ἡ οἴῃ. Κ. πλεισθένης Α.Ο, κλεισθένης Β.Ὲ. τοῦ 
Α.Β.Ο. (ὐεῖ. τε τοῦ. 4. ἐπορεύθησαν ἑπτὰ σταθμοὺς Α.Β.Ο. Οεΐ. σταθμοὺς 
ἑπτὰ ἐπορεύθησαν. ἀναπέντε 1. ὡς ρΡοϑβί εὖρος οτη. Α.Β.0..:. 5. ταύχοι 
Δ ΒΟ, 6. εἰς τριάκοντα Ἀ.Β.Ο. ὡς τριάκοντα Ὁ... εἰς πεντήκοντα Εἰ. 
(εἴ, ὡς πεντήκοντα. πλησιάζει Μ΄.ΌΟ. παρήγγελλε 1). παρήγγελε ΘΟΥΕΟ- 

ΟὐΤο 

καὶ ααππηί Α.Β.0.Ε..1. γένηται Ἴ. 

"σῶλχο εὐδὐ δι οδεο υλνο,.». 

᾿ ' ΕΣ Γ  ἀὉ 

[πὶ ἰ,. 

ἔδησε δ᾽ οὔ] 1)6 τῆοτα ἄπποεβ ἸΠΠΠΘ 8, ΥνῸῚ ΡΠ Δ515 οὗ (Ο]ΟῊ]Β : ἴοῪ {Παΐ ΤΟΥ 
ΒΌΞΡΘΟΙΟΒ ῬΥΘΘΒΟΥΠΠ οἱ Ἰρῃοΐοβ, 885- 
ΒΕΓΥΔΠΙ ν. ΕΥΘΙΒΏ θη. 8α Οὐχί. 5, 4; 
Ρ. 228 ὅηδακθρ. ΗΤΟΗ. 

4. παρὰ τὸν Φᾶσιν] Π)ΙΟΘΟΙΒ 14.20: 
Ἔκεϊ δὲ τέτταρας ἡμέρας διανύσαντες 
διεπορεύοντο τὴν Χάων (Τάων γε] Ταό- 
χων) καὶ Φασιανῶν χώραν. ΑΥ̓́ΆΧΘΙῺ 
Πανγιατη 1ης6]]}101Ὶ σοηβθηΐ 1 ΟΥΡΥθίθϑ, 
οατῃ 4υϊῦιι8 ἴδοι Μϑηηοχέ. δορυ. 
νΟ]. 5», Ρ. 212. ΞΟῊΝ, Ηοαιὶο 4τα5. 
Οοηΐ. ΑἸπβυνοσίῃ. Ρ. 170, τ8ο, Κοςῇ. 
Ρ- 9οϑ. Οτεπὶ ἤαν!απὶ απ (]ΟἢΪΟΟ 
σοηξαηα! ΝΟ 5,7. 1, οἷ, τὶ ΝΘ ΥΙ 5 
ΘΟΠΟ]. ΠΙΒίΟΤ. νῸ]. 2, Ρ. 223 ΟΡΙΠδίαγ, 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΟἸΠΠΪΒα 86 δχογοϊῖιβ. Ἐθη- 
Ὧ6]], ΠΠΠμδίτ. Ὁ. 2320: “[{ τηδᾶὺ Ὀδ6 888- 
Ῥβοίβα {ῃαΐ Χ. Βιτηβ6}Ὲ {πουρῃξ [Π6 
ΑΥ̓́ΑΧΟΒ ἴο Ὀ6 ἴπΠ6 Ῥἢδβ1:5 οἵ (]. ἢ 15 : 
ἔοτ, 5. 6. 7. Π8 δϑϑηὶβ ἴο οοπηθοῦ {Π6 
Ῥῃαδβιίαηβ, Κποόνῃ ἴο Πὶπι, νι [86 

Δ]ΙΟΠ6 ο8η θ6 Ἰηΐεπα ρα ἴῃ ἔμοβθ Ρ]δοθβ. 
ΤῊ ΟΟἸομΐδηβ οὗ 'ΤΥθθιβοηᾶθ, αδπᾶ 
[ῃ6 βιρροβθά Ῥῇδβῖβ, τηϊσῦ ΘΑΒΗΥ 
Πᾶνα τη]β᾽οα Πϊτη.᾽ 

6. κατὰ κέρας ἄγων) Τ,ΟΠΡῸ ΔΡΤΩΪΠΘ, 
οὐὰ5 ΠῸΠΒ. βθὰ Ἰαϊπιαο τηπ]ΐο οβὲ 
ΤΩΪΠΟΥΙ Δ] Π{πᾶϊπ6. Υ,, αἰεΐα δὰ Η. ΟΥ. 
7» 4;323: Κατὰ κέρας ἅτε καθ᾽ ὁδὸν πο- 
ρευόμενοι, οἴ Οντορ. 7,1, 26. Ξ50ΗΝ, 

πάράγειν) Τταάᾳοογα δα ἔγοηΐοτα ἴῃ 
ἸΔΕ  ΠἸΠθτη. ΗἹΡΡΑγΟΠΙοΙ 4. σὉ ΩΣ 
τὸ μέπωπον δὲ ὅπως μηκύνοιεν ἂν τῆς 
τάξεως οἱ πεμπάδαρχοι παράγοντες. 
ΟΥΤΟΡ. 2,3,21: λγοντα τὴν τάξιν ἐφ᾽ 
ἑνὸς, καὶ παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον 
λόχον παράγειν---εἰς μέτωπον. ΒΟΉΝ. 

ἐπὶ φάλαγγος] ἴ1 ΠΟΒΕ]1 δοῖοὶ τοί 
ΟΡΡΟΠΑΙαΣ, 8. αἵ ΑἸ τα αἸπΠ6 ἀρΤΩ] 15 1πη- 
τηϊπαΐα, διισϑαίαν οἱ αἸ]αἰθξαγ Ἰαὐτααο. 
ΖΕΌΝ. 
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» 53 « , ΄ 

7 στράτευμα. ἐπεὶ δὲ ἦλθον οἱ ὀπισθοφύλακες, συνεκάλεσε 
« ἃ 

στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς, καὶ ἔλεξεν ὧδε. Οἱ μὲν πο- [5] 
λέμιοι, ὡς ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ὄρους" 
“ Ἁ 7 “ ε , » 7 

ὥρα δὲ βουλεύεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. 
8 ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παραγγεῖλαι μὲν ἀριστοποιεῖσθαι τοῖς 

«ς “ 3 β 5 3 

στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βουλεύεσθαι εἴτε τήμερον εἴτε αὖ- 
, 27 ε ϑ 

ριον δοκεῖ ὑπερβάλλειν τὸ ὄρος. "Ἐμοὶ δέ γε, ἐφη ὁ ζλεα- [6] 
νώρ, δοκεῖ, ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσωμεν, ἐξοπλισαμένους 

ὡς τάχιστα ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. εἰ γὰρ διατρίψομεν 
« ω ΄σι « ΄σι ε ΄“ 

τὴν τήμερον ἡμέραν, οἵ τε νῦν ἡμᾶς ὁρῶντες πολέμιοι θαρ- 
3, 3, 3... ΧΆ, 7 7, 

ραλεώτεροι ἔσονται καὶ ἄλλους εἰκὸς τούτων θαρρούντων 
δ ΄- “- 53 3 ᾿ τοπλείους προσγενέσθαι. μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν, ἔγω [7] 

3 ψω.2 3 7, “ὦ 

δ᾽ οὕτω γιγνώσκω. εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, τοῦτο 
΄-“ ε Ζ Ἄ 9 

δεῖ παρασκευάσασθαι ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα: εἰ δὲ 

βουλόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοκεῖ σκεπ- 
ἊΝ ΄ ς 

τέον εἶναι ὅπως ἐλάχιστα μὲν τραύματα λάβωμεν, ὡς 
» ν᾿, Ν 7 ΕῚ “ » Ἂ ΝΝ Ἁ 3 

ττέλάχιστα δὲ σώματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. τὸ μέν οὖν [8] 
3, 3 «ε Ἃ ς ἅ ’ 3, 

ὄρος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑξήκοντα στάδια, ἄν- 
κι ὔ Ὁ “ 3 5 ὃ 

δρες δ᾽ οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ 
εν ς Ἂ 5 “ πιὸ ἘΞ Δ 3, 

κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδόν: πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους 
κ ΄ὔ -- 7 Ἅ. ΄ ΄, 

καὶ κλέψαι τι πειρᾶσθαι λαθοντας καὶ ἁρπάσαι φθάσαν- 
τας, εἰ δυναίμεθα, μᾶλλον 1 ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ἄν- 

12 δρας παρεσκευασμένους μάχεσθαι. πολὺ γὰρ ῥᾷον ὄρθιον [9] 
ἀμαχεὶ ἰέναι ἢ ὁμαλὲς ἔνθεν καὶ ἔνθεν πολεμίων ὄντων, καὶ 

7: δὲ οτι. Ὦ. συνεκέλευσε Ζ. στρατηγοὺς Α.Β.(. (ὐε(. τοὺς στρατη- 
γούς. ἀγωνιούμεθα] γρ. διαβησόμεθα ταᾶτρὸ 90. 8. παραγγεῖλαι Α.Β.Ὁ. 
Ὁεῖ. παραγγέλλειν. ὑπερβαλέσθαι ἘΙ. 9. ὡς ροϑῦ ἐπὰν (ἐπ᾽ ἂν 1).} οτη. 
Α.Β.Ο.Ε. ἐξωπλ. Ὁ. ργ. τάχιστα] κράτιστα (. ῬΥ. (ὐοηΐ. νᾶ. 80}. 8.15. 
διατρίψωμεν Β. Τ΄. τρίψωμεν Η. τήμεραν (Ὁ. ῬΥ. ἡμᾶς ὁρῶντες Α.Β.Ο. 
Οεί. ὁρῶντες ἡμᾶς. θαρραλεώτεροι .Β.Ὁ. (ὑεί. θαρσαλεώτερο. ἄλλος Κ. 
πλείους Α.Β.Ο.Π.Η.1.Κ.1,.2. Οεῖ. πλέους. 1ο. τοῦτο ἕ. Β. οὕτως Ὁ. 
1ΚιΖ. γιγνώσκω Κζ. Οεΐ. γυώσκω. δὴ ἘΝ. Ε., σοΥΓ. ἴῃ τηᾶγρ. α.ἢ.1. πα- 
ρασκευάσασθε Ἐ'..1,. περιβάλλειν (Ὁ. ΗΓ.» σΟΥΓΘΟΙΒ τη. ΤΥ. βουλοί- 
μεθα 1).Ζ. λάβωμεν Α.Β.Ὁ.Ε. Ὁδει. λάβοιμεν. ἀποβάλωμεν Ο. Ἐ. ἀπο- 
βάλλωμεν Α.Β. ὡς---ἀποβάλωμεν οἴη. Β. (ει. ἀποβάλοιμεν. 11. ἐστὶν ροϑβί 
πλέον Ροηϊύ Ζ. ἐφ᾽ οἵη. Α. Β.ΕΣ. ἐπ᾽ Ο. ργτ., εὐ ἐξήκοντα, αἱ Α. οὐδαμοῦ 
Δ, Β. Ο. Ε;. Οεΐ. οὐδαμῇ. ἡμᾶς οὐδαμοῦ εἰσι φανεροὶ ἀλλὰ κατ᾽ Π. κατ᾽ αὐὖ- 
τὴν τὴν ὁδὸν Β.(.1Ὁ. κατὰ τὴν αὐτὴν ὁδόν Α. Οεῖ. κατὰ ταύτην τὴν ὁδόν. λα- 
χόντας Ο. ργ., αὶ ἴῃ φθάσαντες θ 1Ἰῃ Υ88. εἰ δυναίμεθα! ἢ ἢ δυναίμεθα ΟΟ. ρν., 
4] ἢν τῇ. 866. νΕ] ἴογῖ. .,» ἣ δυναίμεθα Ἀ.Β. ἢν δυνώμεθα Ὁ. ἢν δυναίμεθα Ἐ). (6. 
ἢν δυνάμεθα. ἢ δαᾷαι (, τη. 5600. πρὸς τὰ ἰσχυρά ϊ,. ἄνδρας] ἀνθρώ- 
πους ΟΟ. Ργ., αὖ ν]αἀδίαγ, 4αὶ ππης ἀν, οὐ δρας ἴῃ 148. 6 Πἰ. παρασκευασμέ- 
νους Α.Β. τῶν ἀρϑριὸν» Α. ὁμαλὲς Β.Ο. Ἐς ὁμαλεῖς Α, (ὑεῖ. ὁμαλόν. 

1. φυλάττοντες) ΤΠπο. 5, τοῦ : Οἱ ᾿Ακαρνᾶνες φυλάσσοντες ἐσϑεε ἀππολιθϊοῦς 
νησίους μὴ λάθωσι ---.-. ΗΤΟΗ. 
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7, » Ν - ΩΝ Ν Χ ΄σ ε ᾽ὔ Δ ᾿ 

νύκτωρ ἀμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ πρὸ ποδῶν ὁρῴη τις ἢ μεθ 
« , ΄ Ν «ς ἴω ΄- » » Μὰ 

ἡμέραν μαχόμενος. καὶ ἡ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ ἰοῦσιν 
» ΄, ἊΣ ἃ Χ κ Χ 7 Ἢ 7, 

13 εὐμενεστέρα ἢ ομαλὴ τας κεφαλας βαλλομένοις. καὶ κλέ- 
) » ,ὔ ’ “σ᾿ 5 5“ Χ » 

ψαι δ᾽ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι, 
«ς ἐν ΄σ΄ 5 Ξα λ Ε ΄- ΄ ε ᾿, » 

ὡς μὴ ὁρᾶσθαι, ἐξὸν δ᾽ ἀπελθεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν 
,ὔὕ “- 5 7 

παρέχειν. δοκοῦμεν δ᾽ ἂν μοι ταύτῃ προσποιούμενοι προσ- 
, Ι] » ΩΝ δι τ ᾿, “ ΄ Ν 

βαλλειν ἐρημοτέρῳ ἄν τῷ ἄλλῳ ορει χρῆσθαι μένοιεν γαρ 
᾽ φπῃ σι ΕἸ ΄ 5 ζ΄ Ν 

14 αὐτοῦ μᾶλλον ἀθρόοι οι πολέμιοι. ἀτάρ τί ἐγώ περὶ κλο- 
“ , 

πῆς συμβαλλομαι ; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὡ Χειρίσοφε, ἀκούω 
τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παί- 

δων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι, ἀλλὰ καλὸν 
͵ - Ν ,ὔὕ ΄ ΩΥ Ἁ ε ’ 

Ιοσκλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. ὅπως δὲ ὡς κράτιστα 
΄σ- ’ , ΕΣ ε ΄᾿ 

κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, 
Ξ5Ν “ ΄ὔ ω ΄- 3 ’ 

ἐὰν ληῴθητε, κλέπτοντες μαστιγοῦσθαι. νῦν οὖν μάλα 
΄ 3 ᾽ “ ἐν 7 Ν , 

σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξα- 
Χ κ ΄ π: νἂᾷ « Ν Ν 

σθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ορους. ὡς μὴ πολλᾶς 

[10] 

[11] 

ὡς ροβὲ ἀμαχεὶ οπῃ. Α.Β.Ὁ. ὁρῴη τις ἢ] ὁρῴη ἢ Ο. ὁρῶν ἢ Β. ὁρώην 
ἢ Α. μαχομένοις 1).Ἐ.---ἰ,.Ζ. ἰοῦσιν] οὖσα Α. ἢ] ἢ ἡ Ὁ.Ε.Κ.Ζ. 
ὁμαλὴ 51η6 δος. Ο. βαλλομένη Ἀ. 13. καὶ κλέψαι δ' Α.ὉΟ., 5βεα δααϊίο 
ἸηΐοΥ νουβ 5. θδάριη τη. καὶ, καὶ κλέψαι Β., καὶ κλέψαι δὲ Ε΄. (εξ. κλέψαι δέ. 
ἐξὸν γὰρ νυκτὸς Ἐ᾿---Ἰ,.Ζ. δύνασθαι δῃΐο ὁρᾶσθαι οτη. ἃ.Β.Ὁ.Ε.. δοκοῦσι 
δ᾽ ἄν Β.Ο. ρει. δοκοῦμεν δ᾽ αὖ Α. ταύτην Α.Β.Ο. προσβάλλειν Α.Β.ΟΚ. 
Οεί. προσβαλεῖν. ἄλλῳ οἵα. Α.Β.0.Ε. ἀθρόοι οτῃ. Εἰ. 14. ἀτὰρ--- 
συμβάλλομαι δήα! (ἡ. 1π τπᾶτρ΄. ΠΊ. 566... 10] ΡΓ. φαοααβ ἀτὰρ ζαϊξ, πο καὶ γάρ: 
οἴβι: παης 11{{,| α ἀεἰτ]ΐα οἴ τ Β᾽ τη ]18 Πτΐ. γὙ φδ πη ΒΘ] ΘΠ τ. καὶ γάρ τοι ἐγὼ 
Α. καὶ γάρ τι ἐγὼ Βα κλοπῇ Ὁ. οεὐθύς τε ἐκ Ἐ. εὐθὺς καὶ ἐκ ΒΟ. κα- 
λὸν Α.Β.0.Ε. δε. ἀναγκαῖον. μὴ οἶι. Α. 15. κράτιστα] τάχιστα Ἀ.Β. 

ν 

5 κλέπτειν τε καὶ πειρᾶσθαι Α.Β.(.Ε.. λαμβάνειν Ἐ.1.Κ.Ζ. νόμιμον 
γὰρ ὑμῖν Α. νόμιμον μὲν γὰρ ὑμῖν Β.(.Ε. νῦν οὖν σοι μάλα σοι Ἀ. ἀπο- 
δείξασθαι Ἐ. φυλάξασθαι Α.Β..Ε. Οὐδέ. φυλάττεσθαι. μὴ] Α.Β.Ο 
(εἴ. μέντοι μή. πολλὰς οἵη. ἃ.Β.Ο.Ε. 

12. εὐμενεστέρα] ῬΒπογά. 3,74: Θεοὶ 
--τὴν γὴν παρέσχετε εὐμενῆ ἐναγωνί- 

σασθαι τοῖς Ἕλλησιν. ἩΌΤΟΗ. ΑἸϊο- 
ΤΌΙΩ ΘΧΘΙΏΡΙΒ. ΒΙΓΉ]ΠΟΙ αἸοθηΐτιπὶ ἦ68 
ΤΘΌτι5 ΘοΠ Ὁ] πη π15 δα 65. ϑίθρῃ. 

12. ἀπελθεῖν τοσοῦτον) ϑϑραϊιιτη τα- 
αἴθ 1π|6]]Πσὶαγ Η πο ηβοηιβ. Οοπηξ. 
ΔαΐΘ Η. α΄. 5». 1,8: Ὑπολειπόμενος, 
ὅπως μὴ φανερὸς εἴη μηδ᾽ αἴσθησιν 
παρέχοι. 

μένοιεν) Βαροίθη πὶ ἂν δχ Ῥγᾶθοο- 
αθης],. Ὠἶδ1 δχοῖ. Νάτη απὸ ΟἸΠτῃ 
θυ θη τι Θ᾽ 5ΠΊΟΟῚ ΟΥ̓ 5886 ΡΑΥ ΓΙ 1188 
ΘΧΘΙΏΉΡ]α, ἰατὰ ἔδεσε βαδ]αΐα βιηΐ, αἱ 
ΘΌΡΗ. ΕἸ. 8οο, δαΐ βαβρθοία, αἱ Ατὶ- 
ΒίΟΡἢ. ἔπ. 1057; 06] χέσαι γὰρ ἂν )ο- 
ὈΓΘΘῚΙ5 ΡΙῸ χέσαιτο. 

14. συμβάλλομαι] Ρ]επιπὶ λόγους 

συμβάλλεσθαι δβϑὲ ὕυτορ. 2. 2.9 21, φυαοα 
Ἰτηϊταΐ 1 Διοίου ἐδ Ὀοτταρία ΕἸ]οααεη- 
[18 6. 42, 6 ἠὶβ Ὑγϑιδ ΘΟΉΓ ΘΥθηι5, 
ΠΘΙΏΡΘ ϑβουηοηθῃ. 5ΟΌΗΝ, ΡΪαΐο 
Οοην. Ρ. 185 Ὁ : Ταῦτά σοι περὶ Ἔρω- 
τος συμβάλλομαι. Οιδ6 ποη τοοΐδ σθρὶξ 
ΗεπηβίοΓῃ. δὰ ΤἼεβ. δίθρῃ. τη ΠΠΟΥ 
αἸοῖταῦ ἐμβάλλειν περὶ τούτου ΟὙΤΟΡ. 
5» 5» 43, Πυοα δαάϊζο λόγον 2, 2, 19. 

ὁμοίων] διιηΐ αὶ ἴῃ Ογτορεραϊα ὁμό- 
τιμοι ἀϊοπηΐαγ. Υ. ἢδ [μδοραςθοιηοη. 
Β6ρ. 1ο, 7. 13.160 ἡ. ΞΟΗΝ. Θυϊ 
ν. δα Η. σ΄. 855, Ὄ; εἱ Ο. Ε΄ Ηδε- 
ΠΊ8ΠΠΏ. ἴῃ ΡΘΟΙΪ]ΙΔΥῚ ἀ6 115 ἀἰββουα 06. 

εὐθὺς Οοηΐ. [μασρὰ. ΒΕΙΡ. 2, 6 5. 
δὲ δηποῖ. 5ΟῊΝ. ϑοχίιιβ Ρυγτγῇ. 3, 
21τ8.-ἩΈΟΘΗ.: 

15. κλέπτοντες τοῦ μους] 5.11, τοῦ. 
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’, 

ιό πληγᾶς λάβωμεν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἐφη ὁ ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ [12] 
ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δη- 
μόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, 

ἂ ᾿. 5) “- ς 7 

καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κρα- 
͵ “ “ σ“ 

τιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται" ὥστε ὧρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι 
Χ ᾿ 

τ) τὴν παιδείαν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἐφη ὁ ὁ Ξενοφῶν, ἕτοιμός [12] 
εἰμι τοὺς ὀπισθοφύλακας ἐ ἔχων, ἐπειδὰν δειπνήσωμεν, ἰέναι 
καταληψόμενος. τὸ ὄρος. ἔχω δὲ καὶ ἡγεμόνας" οἱ γὰρ 

", , » 

γυμνῆτες τῶν ἑπομένων ἡμῖν κλωπῶν ἐλαβὸν τινας ἐνε- 
δρεύσαντες" τούτων καὶ πυνθάνομαι ὅτι οὐκ ἄβατόν ἐστι 
τὸ ὄρος, ἀλλὰ νέμεται αἰξὶ καὶ βουσίν" ὥστε ἐάνπερ ἅπαξ 
λαβωμέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται. 
» ,ὔ Ν 5ῸΝΧ Χ 7 - 4 » ἣν 5) 

ι8ἐλπίζω δὲ οὐδὲ τοὺς πολεμίους μενεῖν ἔτι, ἐπειδὰν ἴδωσιν 
“- “- “- οὴ Ν “ ,ὔ 

ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν ἀκρων᾽ οὐδὲ γὰρ νῦν ἐθέλουσι 
᾽ ἘΠ σι » ἈΝ ε Ν 7 5 Ν 

το καταβαίνειν ἡμῖν εἰς τὸ ἰσον ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπε, Καὶ 
- Ἁ ,, ΄ Ν 7 Ν τυ 

τί δεῖ σε ἰέναι καὶ λιπεῖν τὴν ὀπισθοφυλακίαν ; ἀλλὰ ἀλ- 
’ὔ Ἂ 77 5 ,7ὔ 7 3 Ξ 

20 λοὺς πέμψον, ἂν μὴ τινες ἐθελούσιοι φαίνωνται. ἐκ του- 
» 7 Ν γ, « ΚΖ ΄, Ν 

του Αριστώνυμος Μεθυδριεὺς ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων καὶ 
ϑ 7 ἴω “- , ΄- “κ᾿ 

Αριστέας Χίος γυμνῆτας καὶ Νικομαχος Οἰταῖος γυμνη- 
ἍἝ 7 ,ὔ 37 ἈΝ ᾿ Χ 

τας" καὶ σύνθημα ἐποιήσαντο, ὁπότε ἐχοιεν τὰ ἄκρα, πυρὰ 
’ ΄. ν᾽ , Ἁ ΄ν ἤ ἀ 

21 κάειν πολλα. ταῦτα συνθέμενοι ἡρίστων᾽ ἐκ δὲ τοῦ ἀρί- 

[14] 

λαμβάνωμεν Β. τό. ἔφη οτη. Α. κἀγὼ Α.Β.Ὁ. (ϑι. καὶ ἐγώ. τοὺς 
ἀθηναίους ἀκούω Δ... Οδεῦ. ἀκούω τοὺς ἀθηναίους. κλέπτειν] καὶ ἀηΐθ ἢος 
4εἸει Ο. δεινοῦ κινδύνου Δ. (: ὑγν.. χὰ] τοῦ 5. ν. τι. ξδΟ, 17. εἰμι] πρὸς 
Ροβῦ ος Πού σ. ἐπειδ᾽ ἂν Π). Πϊς οὗ 8. 17. οἴο. γυμνῆτες Α.0.}., Οα] 8 
ΤΩΔΥΡῸ οὐ γὰρ μόνον γυμνῆτες ἀλλὰ καὶ γυμνῆται, Ἐν, δυαϊάαβν. κλὼψ, εἰσὶ γ. 
κλωπῶν αἰΐεγαηβ. (ὑδί. γυμνῆται. ἑπομένων Α.Β.Ο.Ε. ει. ἐφεπομένων. κλω- 
πῶν ϑυϊᾶαβ. [ΛΌΤ] κλοπῶν. τούτων οπι. ΒΕ. Απίδ ααοα ᾿πίρυραηχὶ 5[6- 
Ρδητιβ, δηΐθ καὶ 1101]. γέμεται Ἐὶ. αἰξὶ Α.Β.6Ὁ. Ε. (οὕ. καὶ αἰξί. ἐάν- 
περ Α.Β.Ο. Οεῖ. ἤνπερ. 18. δὲ Α. Β. ΟΣ. (ει. ἐπ οὐδὲ] οὐ (Ὁ. ργ., 
αὖ ν]ἀοίαγ, τοῖς πολεμίοις Α. μένειν Α. Β. ΘΗ εἴδωσιν Β. ἐπὶ 

ἥ οὐ. Π.ΕΗ.Κ.1,.Ζ. ἐπὶ τῶν ἄκρων ἐν τῷ ὁμοίῳ Α. ἐθέλουσιν ἐκβαίνειν Ζ. 
κ. ἡμῖν εἰς τὸ ἴσον Β. κ. ἡμῖν Α.Ὁ,, εἰς τὸ ἴσον αὐ θη ἴῃ ΓΊΔΙΡ᾽. 5176 Β]0ἼΟ ἴῃ 
ταχύ. (οί. κ' εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν. 19. καὶ λιπεῖν Α.Β.Ο, καταλιπεῖν Ε΄. κατα- 
λείπειν Η.1.1Κ. καταλείπων "1. καταλείπω ἴ,. (Οὐεΐ. καὶ λείπειν. ἂν Α.Β.Ο. 
(εὖ. ἐάν. ἐθελούσιοι] οὐσι (Ο. ἴῃ τᾶ5. οἵ ΡΥ. ἐθέλ..... σι, οΥα5158. ΔΟσθη Ριι5. 

ο 

φαίνονται ἃ. Ὁ. 20. μεθρυδριεὺς 10. ἀριστᾶίας Θαάδηῃ τη. Β. ὁ χῖος 
Α.Β.6.Β. γυμνίτας (ὐ. (ὐεῦ. γυμνήνας. οἰταῖος ὀτᾶἄϊος [ὔ. γυμνίτας 
Β. Οβῖ. γυμνήτας. ΓΛΌΥῚ καίειν. 21. συντιθέμενοι Κ. 

ἐρήμου ὄρους κλέψαι τι, οἴ 17, λάβω- γὰς λαβόντες ἀνετρέποντο. Αττίδη. Α- 
μέν τι τοῦ ὄρους. ΠΌΤΟΗ. ἨΔ.» Ύ8., δ. ΒΤ Γι δ εῖος 17. ΘΙΠΘ 

πληγὰς Ογτορ. 1, ύ, 29 : ̓Ανθρώπων 
εἰ καὶ δόξαιμι βιχουθῶ ἐξαπατῆσαί 
τινα, πολλὰς πληγὰς οἶδα λαμβάνων. 
Βιοηνβ. Α. Ἀ. 5, 15 ἤη.: Πολλὰς πλη- 

πολλὰς Ρ]αῦ. ΡΕΙορΙά. ὁ. 32: Οἱ δ᾽ ἄλλοι 
πληγὰς λαβόντες οὐδὲν ἔπρασσον. 

20. ἔρχεται] [π{6]]Πρ ἐθελούσιος. 
Οοηΐ. ο.1, 28. ΒΟΗ͂Ν. 
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στου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν ὡς δέκα 
Χ 

σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως ὡς μάλιστα δοκοίη 
ταύτῃ προσάξειν. 

3 Ἶ ἘΔ π ἤ Ν Ἂ 5' Ἣν ς Χ ᾽ 

Ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέν- 
5 ’, Ν ΄ » 57 ε ᾿ 37 

τες ἀπήρχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ρος, οἱ δὲ ἄλλοι 
΄ ,ὔ «ε Ἁ ,ὔ » Υ̓͂ ἈΝ 5᾽ 

αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. . οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ἤσθοντο τὸ ὄρος 
’ὔ 7 32᾽ Ἀ ΧΝ Ν , 

ἐχόμενον, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. 
23 ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἦγε 

κατὰ τὴν ὁδὸν, οἱ δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα 
»«ἐπήεσαν. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ 

ε “ σιν τ ͵7ὔ νι ε τ σι 

ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν ὕπηντα τοῖς κατὰ τὰ 
, Ν ἶσος: ω “ Ν Ἁ » ΄ 

ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλων συμ- 
’ Ν 3, “- »-:, 

μιγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν οἱ Ἑλληνες καὶ 
᾿' “4 λ ᾿ ΄“- ε ἈΝ 

“5 διώκουσιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελ- 
Ν “-“ ε ’ τ , 32», Ἀ Ν 

τασταὶ τῶν Ελλήνων δρόμῳ ἔθεον 1 πρὸς τοὺς παρατεταγ- 
μένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς 

26 ὁπλίταις. οἱ δὲ πολέμιοι οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπειδὴ τὸ ἄνω 
ἑώρων ἡττώμενον, φεύγουσι" καὶ ἀπέϑανοα μὲν οὐ πολλοὶ 

22 

ὁ χειρίσοφος Α.Β.Ὁ. τιᾶῦρὸ Ὁ... (ει. ἀριστώνυμος. 
ὡσεὶ δέκα Ἐ. σταδίους Δ.Β.Ὁ. Οεῖ. στάδια. 
Η.-.--Ι. 22. ἐπειδὴ Α.Β. Ο. Ὁεῖ. ἐπεί. 
ἐπεὶ ἃ.Β.Ο(.ἙΕ. (ει. ὡς. 

πᾶν τὸ στράτευμα Α. 
ὡς οἵη. Β. προσέξειν 

ἀπήρχοντο Ἀ.Β.0.Ε. Ὁ εξ. ὥχοντο. 
ἐχόμενον Ῥοϑβί ὄρος Ροπτιηΐ ΒΟ, Ροβί ἤσθοντο αρέ, 

οτῃ. Α. ἐγρηγόρεσαν ῬογβοθτιβΒ. [011 ἐγρηγόρησαν. ρων" Απί- 
αἰί. ΒΕΚΚΟΙ Ρ. ού, 27. 101] ἔκαιον. 23. ἐπειδὴ Ὁ. (δι, ἐπεί, 
ἤγαγε Β. κατὰ Α.Β.ΟΕΗ.1.Κ. (εἴ. καίέ. τὰ οπι. Εἰ. ἐπῆσαν Ἀ.Β.0.1. 
24. δὲ Δ. ΒΟ. Οεῖ, δ᾽ αὖ. ὑπήντα Α.Β., ὑ φαάοτη τη. ἴῃ ἦ τηπΐδηβ, ἤπήντα (Ὁ. 
Οεΐ. ἀπήντα. τὰ οτη. ἢ... πολλοὺς Α.Β.Ο.Ε.. Ε΄ εἴ οογτοοΐαβ 1. (εΐ. πο- 
λεμίους. ἀλλήλων Α.Β.0.Ε. (εὲ. ἀλλήλοις. συμμιγνύασιν Ἀ.Β.Ο. Ὁ εξ. 
συμμιγνύουσιν. 25. ἑλλήνων] πεδίων Καὶ. 26. οἱ δηΐθ ἐπὶ οἵη. ἃ.Η.1, 1Ὶ 
ἐπὶ Α.Β.0.Ε. (εἰ. ἐν. ἐπειδὴ] ἐπεὶ Ὁ). Ε.---͵͵ Τ, ἡλωμένον Μ.Ο. οὐ 
Α.Β.Ὁ. Ομ. οἱ. πολλοὶ] πολυι Ὁ. ΡΥ. 

22. ἐγρηγόρεσαν] Ἐκοΐα. ῬΟΥΒΟΏτΙβ 
ΔΙ Δ αν τς ΧΘΠΟΡΠΟΙΓΙΒ εθίαΐα ἔοτ- 
Τ]8 ΠΊ ΨΘΙΓΌΙ γρηγορεῖν ΠΟΠα ΠΏ ἔπϊ558 
πιὰ τϑοθρίαμη. Ῥγοθδπὶ ἔογ Π]8ΠῚ 8η- 
πῃοίαί εχ Αὐιβίορπαμπὶβ Ρ]αΐο 744, Εο- 
οἸθβίδζ. 5.2... 1 ΧοΠΟΡ ΒΟ Ογπεορ. 
8» 1» ὅταν μὲν ἐγρηγορῇ 501] Θ Δ 
ἐγρηγόρῃ. ΟΗΝ, ΕΥ̓͂. αἀϊεία δα ΒίορΡΗἩ. 
ἼΠα65. ν. ᾿Εγρηγορέω. 

24. ὁμοῦ εἶναι Εἰ πΙρ]]οἰύοΣ ΑἸΟΙΓῸΓ 
ΟΠΪ550 ἀλλήλοις ᾿ηΐτα 5», 6, 232, ὁμοῦ 
γίγνεσθαι 4, 2, 22. 5, 4; 25. ϑεα εϑύ 
Ἰοοῖιβ ἴῃ ὕγιορ. 7:1,0: ᾿Ἐπειδὰν δ᾽ 
ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁ ὁμοῦ προσιόντες 
ἀλλήλοις γιγνώμεθα, παιᾶνα ἐξάρξω. 
ὉΠ] τάτηεη ἀλλήλοις ΘΟΡυΪα μά τὴ Οοαπη 
προσιόντες ΡαγίοΙρῖο. Ὠεὶπαθ οἱ κατὰ 

Ἕλληνες. 

Ἕλληνες ΔΡόβεθ αδθοθαπί. 

ὄρους 8. 24. 

τὰ ἄκρα ποῖ Βαηΐ τοθοὶ 801], 56 ὑδγ- 
Ῥτὶ εἴαπι ΘΟμαργ  μβοπἀπηΐας : ααοά 
οβίθῃ ας βθαθηβ οΟ]οη καὶ νικῶσιν οἵ 

901, 1 οἱ κατὰ τὰ ἄκρα ἀτο- 
οἱ 5011 βββϑηΐ ἱπίθ] Πσθηαὶ, νοῖθα οἱ 

Θυδτα 
βουρύαταμ) πολλοὺς ρῥγορία]], 480 νο- 
ΘΑ Ρ]Ὸ σΟρὶδ πἰγόθηαθ ππίνεγβϑο 8]ρ- 
ὨΪβοαπίαν (ἀνθθοοσαχη εὖ ὈΔΥΡΑΓΟΓΆΤΗ. 
ΞΟΗΝ. ΟΡ. ΡὨμΠοοῖ. 1218: ᾿Εγὼ 
μὲν ἤδη καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ στείχων 
ἂν ἦν σοι τῆς ἐμῆς. 

23. βάδην ταχὺ] ἀταᾶᾳα ρ]εηο. (οπ- 
ΓΡΑΥῚΌΠΤΩ δρόμῳ ἔθεον ΡῬτεροθάθηί ; εὖ δβϑί 
ἴῃ σταα ΘΔ Τα ΠΕ]ορἸτα8. 5ΟΗΝ. 

26. τὸ ἄνω] τὸ ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ 
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αὐτῶν, γέρρα δὲ πάμπολλα ἐληφθη:" ἃ οἱ “Ἕλληνες ταῖς 
“7 μαχαίραις κόπτοντες ἀχρεῖα ἐποίουν. ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, 

θύσαντες καὶ τρόπαιον στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πε--. 
δίον, καὶ εἰς κώμας πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον. 

ΚΕΦ, Ζ. 

Ἔκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Γαόχους σταθμοὺς πέν- 
τε παρασάγγας τριάκοντα: καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλιπε: χω- 
ρία γὰρ ᾧκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάσχοι, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐπιτήδεια 

5 ἅπαντα εἶχον ἀνακεκομισμένοι. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο πρὸς χω- 
ρίον, ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ οἰκίας, συνεληλυθότες δ᾽ 
ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ κτήνη πολλὰ, 
Χειρίσοφος μὲν πρὸς τοῦτο προσέβαλλεν εὐθὺς “κων: 
ἐπειδὴ δὲ ἡ πρώτη τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη προσῇει καὶ 
αὖθις ἄλλη" οὐ γὰρ ἦν ἀθρόοις περιστῆναι, ἀλλὰ ποτα- 

8μὸς ἣν κύκλῳ. ἐπειδὴ δὲ Ξενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς ὀπι-ἶ 
σθοφύλαξι καὶ πελτασταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦθα δὴ λέγει 
Χειρίσοφος, Εἰς καλὸν ἥκετε" τὸ γὰρ χωρίον αἱρετέον" τῇ 
γὰρ στρατιᾷ οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ 

4 χωρίον. ἐνταῦθα δὴ κοινῇ ἐβουλεύοντο" καὶ τοῦ 'Ξενο- [31 
φῶντος ἐρωτῶντος τί τὸ κωλῦον εἴ) εἰσελθεῖν, εἶπεν ὁ 
Χειρίσοφος, Μία αὕτη πάροδός ἐστιν ἣν ὁρᾷς" ὅταν δέ τις 
ταύτῃ πειρᾶται παριέναι, κυλινδοῦσι λίθους ὑπὲρ ταύτης 

ι:9 1 

πάμπολα Α.Ο. ἐλείφθη Ἀ. κόπτοντες ΟΠΊ. {ν 27. καὶ εἰς κώμας πολ- 
λῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον Α.Β.Ο. καὶ εἰς κώμας πολλῶν ἀγαθῶν γεμούσας 

[ ἦλθον Ἐ.. καὶ κώμας πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας 1).Ε, (εἴ. οἵη. εἰς, καὶ, εὐ ἦλ- 
θον. τ: τριάκοντα) πεντήκοντα ἰῷ. Η .---",.1.. ἐπέλειπε ο. ἐπέλιπον Ἷ. 

͵ ταόχοι Ὅς, Ἡ,, ἅπαντα ἃ.Β.Θ. ΟΙΏ. ΒΕ, (εί. πάντα. ἀνακεκομισμένα Αἰ 
ἀνακεκοσμισμένοι { ὩῈ. ἀνακεκοσμημένοι 7). ἀνακεκοσμιμένοι εἶχον Ἰ.. ὩΣ: 
πρὸς χωρίον ΑἸΒ.Ο, δὶ. εἰς χωρίον. μὲν] μὲν οὖν Α.Β.0..ϑ προσέβαλ- 
λεν] πρὸς ἔλαβεν Α, ἧκον Α. ἧκον (Ὁ. ργ. ἐπειδὴ Δ, Β.Ε.Η. οσοττθοίαβ 1. 
Κ.1,.1.2Ζ. (οί. ἐπεί. ἀπέκαμνεν Δ.ΒὉ.Οὕ., φὰϊ ρΡγν. ἀπήκαμνεν, αὖ νἸάοίαγν, Ε, 
(ες. ἔκαμνεν. προσήκει Ἀ.(.1. ΠΟΥΓΘΟΐτΙ8. προσῆκεν ἸὉ. προσῆ ΒΗ. Κ. Ι,. 
προσήκαιον αὖθις Ζ. ἀλλὰ ποταμὸς Α.Β.Ο. ;)., 41 ἴῃ τηᾶῖρ. ἢ μᾶλλον ἀπό- 
τομος. (οί. ἀλλ᾽ ἀπότομος. ϑοα ΤηΔΙρῸ Ζ. γρ. ἢ ποταμός. 4. ἐπειδὴ Α.Β. 
ΘΟ, ει. ἐπεί. καὶ πελτασταῖς οπι. .Β.Ο.Ε, ἥκετε Ο.1. ἥκετο Α.Β. 
(οὐ. ἥκεις. 4. τὸ οπι. ἴ,. συνελθεῖν Ὁ. ἀλλὰ δῃίΐα μία οἵα. Α.Β.0.Ε- 
πάροδός ἐστιν Δ.Β.Ὁ. (ει. ἐστὶ πάροδος. ὅταν οτη. ἃ. ταύτῃ ταύτην Α. 
Ἴ΄. ταῦτα (Ὁ. ργ. “πειρῶτο 1). ἐπειρᾶτο ἵ'. Η.Κ.1..Ζ. ὀπειρᾶται οονγτοοίαϑ Ι. 
κυλίνδουσι Ζ. ὑπὲρ οἴῃ. Κ. 

27. κώμας---γεμούσας] (ηΐ. ΠΙοάοΥ. το, οὐδένα ἔχων γυμνῆτα᾽ 3, 3,8: Ἐ- 
14,29. 5ΟΗΝ. δίωκον τῶν τε ὁπλιτῶν. καὶ τῶν πελ- 

΄ ’ὔ “ Ὄ ἈΨῪ , 5 “- » 

4. σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι καὶ πελ- ταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυ- 
τασταῖς καὶ ὁπλίταις] Οοηΐ. 4.1, “δ: λακοῦντες. ΑΡδυγχαδ ἸρΊΓ7 τη θ]]Οτιπὶ 
Σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ὁπλίταις εἴπε- βεονὶρίαγνα αἰτοβῆπιθ ἀἸβεπρτιδ ΠῚ, 
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τῆς ὑπερεχούσης πέτρας" ὃς δ ἃ ἂν καταληφθῇ, οὕτω διατί- 
θεται. ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντετριμμένους ἀνθρώπους καὶ σκέ- 

Ν 

5λη καὶ πλευράς. ἪΝν δὲ τοὺς λίθους ἀναλώσωσιν, ἔφη ὁ 
ππα “ Μ Ἃ 59. Χ ΄ 4 Ε Ν τ ὧν 

Ξενοφῶν, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι ; οὐ γὰρ δὴ ἐκ 
σ΄ » «ε ω » ᾿ 9 

τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν εἰ μὴ ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους, 
7 7 δ ΄σ ε ε 

ὁ καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς ὡπλισμένους. τὸ δὲ χωρίον, ὡς 
κ ἥν τῶ ᾿ἶ 7 ΩΣ “....5 Υ “ 

καὶ σὺ ὁρᾷς, σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρα ἐστιν ὃ δεῖ βαλλο- 
,ὔ σ΄ 7, Ν σ 7 Χ ,ὔ 

μένους διελθεῖν. τούτου δὲ ὅσον πλέθρον δασὺ πίτυσι 
διαλειπούσαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες ἄνδρες τί ἂν 
πάσχοιεν ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίθων ἢ ὑπὸ τῶν κυλιν- 
δουμένων : ; τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη γίγνεται ὡς ἡμίπλεθρον, ὃ ὃ 

7 δεῖ, ὅταν λωφήσωσιν οἱ λίθοι, παραδραμεῖν. ᾿Αλλὰ εὐθὺς, 
ἔφη ὁ ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν ἀρξώμεθα εἰς τὸ δασὺ προσι- 
έναι, φέρονται. οἱ λίθοι πολλοί. Αὐτὸ ἂν, ἐφη, τὸ δέον 

εἴη: θᾶττον γὰρ ἀναλώσουσι τοὺς λίθους. ἀλλὰ πορευώ- 
μεθα ἔνθεν ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἢν δυνώ- 

ς. τ “- ΝΟ Ἂ 7 

μεθα, καὶ ἀπελθεῖν ̓ ῥᾷδιον, ἢν βουλώμεθα. 
ὃ ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν καὶ Καλ- 
λίμαχος Παρράσιος λοχαγός" τούτου γὰρ ἢ ἡγεμονία ἣν 
τῶν ὀπισθοφυλάκων λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: οἱ δὲ ἄλ- 
λοι λοχαγοὶ ἐ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. μετὰ τοῦτο οὖν ἀπὴλ- 

θον ὑπὸ τὰ “δένδρα ἄνθρωποι ὡς ἑβδομήκοντα, οὐκ ἀθρόοι, 
ο ἀλλὰ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. ᾿Αγα- 

᾿ς: Ν 

σίας δὲ ὁ Στυμφάλιος καὶ ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεὺς καὶ 
- “- » 3 Χ οὗτοι τῶν ὀπισθοφυλάκων λοχαγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δε, 

ὃς] ὡς Ὁ. οὕτως Ὦ.1.Κ. καταληφθῇ Β.Ὁ. καταλειφθῆ Α. καταλείφθη 
Ε;. (ὑεῖ. καταληφθείη. ἔδειξε Α.Β.(. (ει. ἔδειξεν αὐτῷ. 5. τοὺς] καὶ Α. 
Β.0.Ε. οὐδὲν] οὐδὲ Α.Ο. ΡΥ.» ον Δ αἷξ τη. ξεο., Ε΄. τούτους τε τοὺς Ζ. 
6. ἐστιν---πλέθρον οτη. Δ. ὁ ΒΟ. Θεέ. ἅ. διόλϑεῖν Β.Ο.Ε. (δεῖ. παρελ- 
θεῖν. χωρίον ξεμήρτο, ϑείλλ οι σα ]Ἃδ8 ν. πίτυς. διαλιπούσαις 1).Κ.},.Ὁ᾿ 
ὑποκυλινδουμένων ἴ,. ὐπηρηναυχ ἴῃ τὰϑ. τῇ. δηΐ. (Ὁ., 4] ΡΓ. δὸ ΡΓῸ δου. ἤδη 
ἀπ ἘΘΕ ΤΕ ΟΣ, ες φήσωσιν (Ὁ., ἀηΐα ἃ σΟΠΒΡΙΘῸΪΒ "" ΒΈΌΡΘΓΙ ε ψα] υ Ροβὶ- 
15, αὖ νἹἀοίαΓ, οἱ βρῆς ο ἊΝ ΡῬΙῸ ὦ ῬΓΙΟ ΤΊ. γίνεται εἰ δὴ Ὁ. 7. εὐθὺς Α.8Β. Ο. 
(εἴ. εὐθέως. προσιέναι Α.Β.0. Ε. (ει. παριέναι. ἀληθῶς Ροβῦ θᾶττον γὰ 
οἴῃ. ἃ.Β.6.Ε. ἀναλώσωσι Ἀ. ὕστερον Ῥοϑβῦ μικρὸν οτη. Α.Β.0.Ε. τι 
τὸ Α. οπι. 0. καὶ---βουλώμεθα οι. Β. βαλλώμεθα ἈΑ.Ο. ρτ. 1.Β. ἀλώ- 
μεθα ΕΑΗ.Κ.1.. ἽΝ ΘΟΥΤ. ἴῃ ΠΠΔΓΡ. ὃ. παράσσιος Α.Β.6. παράσιος ). ὁλο- 
χαγὸς Κ. ἡ δηαϊ Α. ὡς ἑβδομήκοντα Α. Β.Ο. ὡς τοὺς ἐβὸδ. Ε. Οεί. εἰς 
τοὺς ἑβδομήκοντα. ἀθρύον Κα. 9. ἀγησίας Β. εἴ εὐτὰ Δ.ὉΟ. 5.11. 

6. ἀνθ᾽ ὧν) Ἰ)εΐεπα!ς ΘΧΘΙΊΡΙΟ Ηο- ϑιςε ΑὐἹἱδίαγομιιβ.1 ϑ64 ΗἩδθγοαϊδηιβ οἵ 
ΠΠΘΡ]Οὶ 1]. Θ, 233, Τρώων ἀνθ᾽ ἑκατὸν 8}1} αιοα πυηο τϑοθρίτπη ἄνθ᾽. ΝΊΒΙ]ο- 
ΤουΡ. Εἰποπααί. νοὶ. 2.}.8ο. ΞΟ)ῊΝ, πηϊπὰβ ἢἰς νουίθπάμπτη Ῥοη6. 

[4] 

[5] 

[6] 

“ὡὐ ἘΝ σε τ μι δέν" 
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᾿ 

΄ 
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ὑφέστασαν ἔξω τῶν δένδρων: οὐ γὰρ ἦν ἀσφαλῶς ἐν τοῖς 
͵7ἵ σι ΕΥ ο 3, Χ 

το δένδροις ἑστάναι πλεῖον ἢ τὸν ἔνα λόχον. ἔνθα δὴ Καλ- 
λίμαχος μηχανᾶταί τι προέτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ ᾧ 
ἣν αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα" ἐπειδὴ δὲ οἱ λίθοι φέροιντο, 
ἀνεχάζετο εὐπετῶς" ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ προδρομῆς πλέον ἢ 

ο“ “ ε 3 “- 

τι δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἀνηλίσκοντο. ὁ δὲ ᾿Αγασίας ὡς ὁρᾷ 
, ὦ 7 ἃ 3 7 ἃς Ν ’7ὔ ΄“ ᾽ 

τὸν Καλλίμαχον ἃ ἐποίει, καὶ τὸ στράτευμα πᾶν θεωμε- 
Ν ἴω Ἄ Ν 7 »ῸΝ 

νον, δείσας μὴ οὐ πρῶτος παραδράμῃ εἰς τὸ χωρίον, οὐδὲ 
Ά, 3 7 7 ΒῚ 7 »ῸΝ Ε] ’ὔ 

τὸν ᾿Αριστώνυμον πλησίον ὄντα παρακαλέσας οὐδὲ Ἐὑρυ- 
΄ς 3, ὁ Α͂ 

λοχον τὸν Λουσιέα ἑταίρους ὄντας οὐδὲ ἄλλον οὐδένα χω- 
΄- « Ἁ Ὰ ε 

12 ρεῖ αὐτὸς, καὶ παρέρχεται πάντας. ὁ δὲ Καλλίμαχος ὡς 
΄“ Ν 7 7] ΄ “ Ἷ ᾽ 

ὁρᾷ αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἰτυος" ἐν 
ἐπ: ͵ “ 3 Ἂ 3 7ὔ Χ Ν 

δὲ τούτῳ παραθεῖ αὐτοὺς ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριευς, καὶ 
Ν. “ Ψ' Ἅὦ δ ἂς “Ὁ 

μετὰ τοῦτον Εὐρύλοχος Λουσιεὺς" πᾶντες γὰρ οὗτοι ἀν- 
τεποιοῦντο ἀρετῆς καὶ διηγωνίζοντο πρὸς ἀλλήλους" καὶ 
οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἅπαξ εἰσέ- 

13 δραμον, οὐδεὶς πέτρος ἄνωθεν ἠνέχθη. ἐνταῦθα δὴ δεινὸν 
ἣν θέαμα. αἱ γὰρ γυναῖκες ῥίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα καὶ 
ἑαυτὰς ἐπικατερρίπτουν, καὶ οἱ ἄνδρες ὡσαύτως. ἔνθα δὴ 

ὑφέστασαν ϑομεροίοτιβ. ὑφίστασαν Α.Β..Ε. Οδι. ἐφίστασαν. ἀσφαλῶς 
Α.Β.6. 6ει. ἀσφαλές. το. δὴ] δὲ Ζ. ῬΡοβί δὴ οπ1. καὶ Α.Β. ΟΗ.---1,7.Ζ. 
μηχανᾶται προτρέχειν 1). . Η. Κ΄ Π. μηχανᾶται προέτρεχον 5. Υ͂. ῬοΒΙ[ο ΤΟ. 
ἀπὸ; ὑ ὑπὸ ΟΡ ε. δένδρων ὑφ᾽ ὧν ἴζ. σογγοοίτβ ἴῃ δένδρων. ἦν} αὖ Ο. ρν. 
δύο καὶ τρία Ὦ.Η.Κ.1,..1.Ζ. ἐπειδὴ Α.Β.Ο.Ε. Οδῖ. ἐπεί. ἀνεχάζετο]) 
πχαζεν νοὶ χαζον (Ὁ. ΡΓ., υὖ ν ἀάθιις σοηϑρίοἸαΐΌν. ἐφ᾽] ἀφ᾽ Β. ἐν δὲ 
ΘΓΆΒ1558 νἹ] θέαν (ὐ. τῆς, Π46 σΟΠΒρΙοἰταγ σ. Οὐοπῇ. 1, 8,0: 6, 3.2: 7»4»14, 15. 
1Ὰ6πΠὶ ογαβὶῦ σ ροϑῦύ προ. ἀναλ.Α. 11. οἷα ἐποίει Ἐὶ. καὶ οτη. ἃ.Β., ε]α- 
ἔπτη 'ῃ Ὁ. θεώμενοι Η.]1.. παραδράμῃ Α.Β.0.}). Οδεῖ. παραδράμοι. οὐδὲ 
τὸν Α.Β.Ο. Οεί. οὔτε τόν. 12. ὁρᾷ---παραθεῖ (Οὐ. ΡΥ., σοΥγδούπ8. τη. ὈΓ. γε] 
860.» ϑϊάδδ ν. ἴτυς, ὁ δὲ---ἀριστώνυμος ἀβξτοη5. (ὑεί. ἑώρα---παρέθει. ἴτυος] 
πίτυος Β. οὗτοι οπ. Κ. οὕτως] οὗτοι 1)... Η.Κ.1.. Θὲ ΘΟΥΓΘΟΙΠΙΠῚ Ι. εἱ 
αἱ] οὕτως ἴῃ τηᾶτρ. Ζ. διηγ.] δὲ ἴῃ γᾶ5. 4 {π|,.Ψ αἴρουσι (. αἴρουσι 
πρὸς Ὁ. εἰσέδραμον Α.Β.Ο.Εὰ Οι. εἷς ἐπέδραμεν. ἔτι ροβῖ οὐδεὶς ΟΠ]. 
Α.Β.Ο Ε. ἠνέχθην Οὐ Ῥγ. 123. δὴ] δὲ Α. ῥίπτουσι Κα. καὶ 5. ν. Ο. 
ΤΏ. ὈΓ. γ6] 885. ἐπικατερίπτουν Α. ἔνθα] ἐνταῦθα υἴ νϊἸἀοίαν, (Οὐ. ρῥγ. 

1Ο. ἀντιστασιάζοντας ΠΟ5 {7685 ΑΤΟΔ- ΓΙΔΏΙΙΒ 2, 27,0: Καὶ ἐ ἔρις πολλὴ ἦν τῶν 
Ὧδ5 Παρ 685 δὔϊδπι ΒΌΡΓΑ 4.1, 27. εἴ ἴη- Μακεδόνων, ὅ ὅσοι τι ἀρετῆς μετεποιοῦν- 
τὰ τ᾿ 2. ΤΊ. ΒΟΉΝ. το, ὅστις πρῶτος αἱρήσει τὸ τεῖχος. 

12. ὁρᾷ---παραθεῖ] Ῥτεοβοηΐα οοα- 5'0ἪΗΝ. 
τηθηάανοσαΐ Ἰὰπὶ ῬΟΥΒΟΊΤΙΒ, ΘΠ ΒΤΩΨΊΒ ἅπαξ] ΑὙΙΒΙΟΡΙ. ΔΟΒΆγΗ. 307: Πῶς 
οχ διαϊάα ἰδηΐατη ΡγΟΪαΐδ, δα 1,1, 2, δέ γ᾽ ἂν καλῶς λέγοις ἃ ἂν, εἴπερ ἐσπείσω 
1 δ] αβάθιη ᾿δυτη δι] 18 στη 8118. γ᾽ ἅπαξ οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις 
[αΠΡΟΥ 5 Θχϑιηρία σΟΠ ΠΟ 1, 2, 1; οὔθ᾽ ὅρκος μένει. Οοηΐ. γ6βρ. 1120. 
πΠοΠὋὌᾳ ὀυύ 5... Δα. "2, τ8;. 7.2, Αν. 845: Πῶς κλαυσεῖ γὰρ, ἢν ἅπαξ γε 
14. ΑἸΙοααϊ Πὶς εχ 8. 11. 1]αΐα να 6- τὠφθαλμὼ ᾿ κκοπῆς. (ἘΘΟΠΟΙΙ. 10,1 
ΔηΐαΓ. ἽΑ μου ἅπαξ ἀκούσασα ταχὺ ἐπείθετο. 

ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς} [τηϊξαίαγ Ατ- ΒΟΉΝ. 

[7] 

[8] 

[9] 
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καὶ Αἰνείας Στυμφάλιος λοχαγὸς, ἰδών τινα θέοντα ὡς 
ῥίψοντα ἑαυτὸν, στολὴν ἔχοντα καλὴν, ἐπιλαμβάνεται ὡς 

τά κωλύσων" ὁ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφότεροι ᾧχοντο 
κατὰ τῶν πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπέθανον. ἐντεῦθεν ἄν- 
θρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφθησαν, βόες δὲ καὶ ὄνοι πολ- 
λοὶ καὶ πρόβατα. 

159. ᾿ἘΕντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ ΧΚαλύβων σταθμοὺς ἑπτὰ [το] 

παρασάγγας πεντήκοντα. οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον ἀλκιμώ- 
τᾶτοι, καὶ εἰς χείρας. ἤεσαν. εἶχον. δὲ θώρακας λινοῦς 
μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ 

τό ἐστραμμένα. εἶχον δὲ καὶ κνημῖδας καὶ κράνη καὶ παρὰ[ι1] 
τὴν ζώνην μαχαίριον ὅσον ξυήλην Λακωνικὴν, ᾧ ἔσφατ- 
τον ὧν κρατεῖν δύναιντο, καὶ ἀποτέμνοντες ἂν τὰς κεφαλὰς 
ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ ἦδον καὶ ἐχόρευον, ὁπότε οἱ πολέ- 
μίοι αὐτοὺς ὄψεσθαι ἔμελλον. εἶχον δὲ καὶ δόρυ ὡς πεν- " 

17 τεκαίδεκα πηχῶν μίαν λόγχην ἐ ἔχον. οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς [13] 
πολίσμασιν᾽ ἐπεὶ δὲ παρέλθοιεν οἱ Ἑϊλλληνες, εἵποντο ἀεὶ 

αἰνείας στυμφάλιος Ἀ.Β. Ο. (εΐ. αἰνέας ὁ στυμφάλιος. θέοντα] φεύγοντα 
'Τ. σοΥγτθοῖτιβ 1 τηᾶΓρ', αὐτὸν απίε κωλύσων οπι. Δ.Β.Ο. κωλύσων (3) οτα. Εἰ. 
14. ἄνθρωποι μὲν] μὲν ἄνοι ἃ. πάνυ ὀλίγοι Α.Β.(. (εἴ. ὀλίγοι πάνυ. ἐλεί- 
φθησαν ἃ δὲ οΠ1. Α. ὄνοι πολλοὶ καὶ πρόβατα ΔΑ.Β.0.Ε. (εέ. ὄνοι καὶ 
πρόβατα πολλά. ἘΠ πεντήκοντα] "ἢ κα πτερύγων Α.Β.Ο.ΕΤ. ΡΒο- 
[18 εἴ δια δβ γν. ̓ ξυήλην. εἶχον δὲ θώρακας---λακωνικὴν αἰεγτεπίεβ. (ὑεῖ. πτερυ- 
γίων. τ6. ὃς ξυηλὴν Ὁ. ργτ. ξυίλη ΠΏ). ξυήλη λακωνικὴ ῬΠοίαβ εἴ δυάς. 
ἨΡΤῚ ΟΡ ΠΗ]. Ἐαβίδτῃ. Ἐς 872, ἘΠῚ: ἫἩ ἀττικῶς κνῆστις ξυήλη ἐλέγετο δωρι- 
κῶς, οἷον, καὶ περὶ τὴν ζώνην μαχαίριον, ὅσον ξυήλη. Εἰ περὶ εἴϊδπη ὅπ] ε6 ποη- 
ΠᾺΠ]. αὐτοὺς ὄψεσθαι Α.Β.Ο. Οὐ εἰ. ὄψεσθαι αὐτούς. 17. ἐνέμοντο Ἀ. ἔνε- 

ον 

μον Ὁ. ργΓ., αη66 τη. 566. ἔδοϊξ ἐνέμεν, ἐνέμοιτο Β.. 

12. Αἰνέας) ιν γβαβ. ΔὉ 60, 4.ΘΙῺ 
Ατοδάππι ᾿τηρθγαίοσθιη ἢ Ραρῃα δὰ 
Μαμθπηθδιη πομχϊπδΐ Η. ΟΥ. 7, 3,1, εἴ 
8ΔὉ διοίοτα Ῥο]]ου σου ατη, 41 ΠΔΓ- 
ταῦ τη]ΐα ΔηΠπὸ Πος ροβίοσιοσα. ὅΟΗ. 
ΠῈθΙπ οἰ αἰγατη Αἰνέας, αὐ ἀ6 
Οὐτητηϊο οδῦ οὐδ ἂρ. ΤὨμπογά. 4, 
119, 8η Αἰνείας, αὐ 46  δοῦοο εοϑβί 
οἴ πὰ ἃΡ. ῬΟΙΥΌ. το, 44,1, Ργοίθγθη- 
απ 510. 

15. Χαλύβων] [θ6 Ϊ8, αἸν ΟΕ 815. ἃ 
ΟΠ ΔΙΥὈΙΌτι5. ΟΥ̓Β. ΠΥ πηθ0 ΡΟΠΙ ν]Ο]- 
ὨΙΟΥθι5, αἰβραίαί Μδπηθτὶ (ἀθορτ. 
νΟ]. 5.» Ρατί. 2, Ρ. 407 58.4ᾳ. Οὐοπῇ, 1ῃ- 
ἔτα δὰ 5. 5,17. ΞΟΗΝ. Οὐοηῖ. ΑἸπδ- 
τνοσίῃ. Ρ. 182 564.» 247, εἴ Β. ἴῃ Μὰυ- 
560 ΟΥῖ. (ὐδηΐδὈτῖρ.. ἴαβο. 7, Ρ. 3298 ὃ. 

σταθμοὺς ἑπτὰ) ἸΙΟάΟΥΙΙΒ 14, 20: 

Διῆλθον τὴν Χαλδαίων καλουμένων χώ- 
ραν ἐν ἡμέραις ἑπτά. Ζαοιπηϊο Οἀτεροὶ 
ῬΓΟΡΙΘΙ ΡΠ) Ὰ}} οἵ ἔγισηθμς! ΡΘΗ ΤΊΔ Τα 
θϑῦπαββα νἹἀθηίαγ. 5ΟΗΝ,. 

πτερύγων) [ἴΐα οἴΐδπη ΡΟΙ]]ῸΧ 1, 134 
εἴ Χρῃ. 46 ἢθ Ἐφαββίτι 12,4: Περὶ δὲ 
τὸ ἦτρον καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τὰ κύκλῳ αἱ 
πτέρυγες τοιαῦται καὶ τοσαῦται ἔστω- 

σαν, ὥστε στέγειν τὰ μέλη. ΞΟΗΝ. 
τό. ἦδον] Οοηΐ. 4,3, 22. ΖΕΌΝ. 
μίαν λόγχην) ϑο᾿!]Πςεῖ ἔμπροσθεν, αἱ 

Ἰηἶτα 5, 4. 12. Πθς στύρακα δααϊξατη 
Βα θηβ. 56ΗΝ. Τπηργοθαίατη Αὐ1- 
ΟἸ5615 ἔουτηδῖη πηχῶν ῬΙΕΓΒΟΙ. δα ΜΟΘΩΓ. 
Ρ- 327 4Ὁ ΠΡ ΓΑ ΓΙ8 ΠΠαΐαπι ρΡεΐαραΐ, πὶ 
ΔΠΡῚ ὁ ὀρῶν Ῥτο ὀρέων, 6 αὰο Κν. 841, 2, 
25: 
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μαχόμενοι. ῳκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν 
τούτοις ἀνακεκομισμένοι ἦσαν ὥστε μηδὲν λαμβάνειν αὐ- 
τόθεν τοὺς “ἄλληνας, ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν ἃ 

18 ἐκ τῶν Ταόχων ἔλαβον. ἐκ τούτου οἱ Ἑϊλληνες ἀφίκοντοζι 5] 
ἐπὶ Αρπασον ποταμὸν, εὖρος τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦ- 
θεν ἐπορεύθησαν διὰ Σκυθινῶν σταθμοὺς τέτταρας παρα- 
σάγγας εἴκοσι διὰ πεδίου εἰς κώμας" ἐν αἷς ἔμειναν ἡμέρας 

το τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν δὲ ἦλθον σταθμοὺς τέτ- [14] 

μαχούμενοι Α.Β.Ο. 
καὶ ---- ἀνακεκ. οτὴ. ἃ. 

ἄρπασον 1.1Κ.1.. 
Ρμᾶπυ5 ΒΥΖ.: 
τετάρτῳ. τέσσαρας Β. 
Τ. διῆλθον Ὁ.Ν.Ζ. τέσσαρας Ἐ. 

17. ἐν τούτοις---ἦσαν]) δαρτα .. 7» 1, 
ἐν᾿ οἷς καὶ τὰ ἐπιτήδεια πάντα εἶχον 

ἀνακεκομισμένοι. ΒΟῊΝ. 
18. ἽἍρπασον)] ἸθΙοάογι5 ἽΑρπαγον 

νοοῖ. (Ηδγρδβὶ ἤσν], 41 ΜΙ ερδηα ΤῸ 
Τηϊβοθίτ, τηϑιηϊηῦ Οἰαϊ 8 10, 144.) 
Μαμπογῖ. ἀδβοργ. ν0]. 5, Ρ. 2125 σϑηβϑί 
6556 ΘΕ ΠῈ Ππανιαπι, αὶ ΠΟαΙΘ ἄγραϑδι 
νοσαῖγ. ΒΟΉΝ, Νόοη εβ86 ἢπνίατη 
«Αγραολαῖ, αἱ ΑἸηδννουίῃ. Ρ. 185, 566 
ΠΟπογς Θοπβεῖ ζοο. ἢ. 1023, 20ο. 
ΕΓ 815 [μἀγατα. 7)δοουογῖοα, Ὁ. 65: 
““Βυΐ νν»ὴῆδί ΤΙΝΕΙΒ ἃ΄6 γα ἴ0 ΔΗ Υ 
ἢ {Π6 ῬΠαϑῖΒ ἐπα Παυρᾶβϑαβ, {Π6 
αἸἰδίαποθ Ὀείννθθῃ {π6 πρῃγαίοβ δηα 
ῬΠ 4515 Ὀδϊηρ' βανυθηΐυ ρᾶγάβδηρδ, 8Ππα 
Βείννθθῃ 1[Π6 Ῥμαβὶθ δπὲ ΗδΥΡᾶβιιβ 
ηἰποίγ- ἔνθ, δπα τῃ6 Πδγραᾶβιβ θεϊηρ' 
[Π6 ἸΔΥΡῸΥ οὗ {Ππ6 ὕννο τίνει ἢ 1οδπηοί 
δατηϊῦ {Παῦ [π6 τθοῖκβ ἐπσηθα ἴο {Π6 
γνοβί, Δη ἃ ραβϑθθα πρᾶν {Π8 βιίθ οὗ {Π6 
τη θγ ΕΥ̓ΖΟΓΟΟΠΏ. ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ ΠΟ τῇ- 
ΨΟΥΒ 1 {παῦ αἸΘΟΙΟΙ ἴο 8ΏΒυΕΙ (Π6 
Ἁἀθβουιρίοη οὗ Χοπορῆοη. ΜΟΙΘΟΨΘΥ, 
{π6 τοῖς οαπηθ ἴο π6 ὨΙρ τηοπη- 
ἰαῖη, πα ὈΘΠ6]α [Π6 868 ἴου {π6 ἢγϑβί 
ἴμτηθ, αὖ ὑπ αἰβίδησα οἵ {π|γίγ-τνο 
ῬδγαβαηρΒ ἔγοπ ΓΓΥΘὈΙΖοπα. δα {πον 
τΔίζθη οἰΠΠογ οὗ {πὸ ΤὮγ66 τη οάθυη τοδαϑ 
ἔγοιῃ ΕἸ Ζεγόοιη [ο [Π6 σοαβύ, δα {Π6γ6 
ΑΥΘ ὯῸ ΟΥΠΕΓΒ, ΓΠΘΥ τηϊιϑὶ ἤᾶνθ 866 ῃ 
186 Ἐπαχιπθ ἴῃ {Π|Δ ᾿Ἰτηπηθαϊαίθ νἹ ΟῚ ΠΥ 
οὔ ΓΙ ΘΌΙΖΟΠα, σου! ΠΥ ποῦ ποτ [ἤδη 
ΒΙΧ ΟΥ̓ Εἰσἢ ραγβαηρβ ΠΌΤ (Παΐ οεἰΐγ. 
1 δ οὐ ἴϊπ6 016 ἱπο]ϊπθα (ο Ὀ6- 
πον, ἰῃαΐ οἰ ποῦ {ῃ6 Οτθοῖκ ἴοοΚ ἃ 
ΨΘΙΥ ἰοΟΥΓΟΥΙΒ σΟΓΒ6 ΔΟΥ Ἰθανῖηρ' {Π6 
ἘπρὨγαΐεββ, τηακίησ ἀδ}]ν Ὀὰὲ 1116 ἂς- 

ᾧκουν Β.Ο.Β. ΕΒ. ᾧκουν δὲ οἵη. Α. (οί. ᾧχοντο. 
διατράφησαν ΘΝ 

18. τούτων Α.(Ὁ. ΡΓ.. σογγοοία8. πη. ΡΓ. 6] 566. 
τεσσάρων Ἀ.Β.0Ὁ. 

Σκυθηνοί. ἔθνος οὐ πόρρω τῶν Μακρώνων, ὡς πἰεροφῶν ̓ Αναβάσεως 
ἐσιτίσαντο Ζ. 

ἔλαβεν Πτοτα δπίρ ἔ οὐαβα (Ὁ. 
τὸν ροβύ ἐπὶ οἴη. Α.Β.0Ὁ. 

σκυθίνων Ο. Τῇ. 8566..0.ῃ8. δ5ἴο- 

19. δὲ ἦλθον] ἦλθον Ἡ ..---Τ. 

[18] ΡτορΥθ85 ἰονναγάβ (ἢ6 ρτοαΐ οπα 
οὗ {Π6}} διάποιιβ Ἰουγηθυ, ἴἢ6 568 
οοαϑβί, ΟΥ [Πα {Π6Υ6 15 ἃ σοῃβΙ ἀοσ 0 16 
ΘΙΡΟΙ ἴῃ [Π6 διηποιιηΐ οἵ ρδιδβδηρθ 
σίνθη ὈΚΥ Χοπορθοη ; {παῦ {π6 Ηδτῖ- 
Ῥδϑβι15 τητιϑύ θ6 [ῃ6 “ ὉΠοσοῦκ, δμα {Π6 
ῬΏΑ515 δου [ῃ6 Ατᾶχοϑβ οὐ ἴπ6 ἀπ; 
[1π πὸ τνᾶγ, ἤπουναυοῖ, νου ]α ἃ αἰγοοΐ 
Ἰ1η6 οὗ τηᾶγ0}}) Ὀδύνγθθη ὑπ6886 ὕννο τἱ- 
γΕΙΒ, ΠΟΙ Ὀεύννεθῃ ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ ἔννο ΤΊ- 
ΨΕΙΒ ΙΓ ἢ σδἢ ΡΟΒΒΙΙΥ ΔΠΒΥΡΕΙ [0 18 
ἀθβουροι, [δ] ]ν ἢ {Ππ6 αἸδίδηοθβ 
σίνθῃ ὈγΥ ΧοπορθοΠ; δηα {Παῦ Μούπηῦ 
ΘΟ Π 65, {π6 ΠΟΙΥ τηοπηΐαϊη ἔγομὰ 
ΜΉΘ. {π6 τϑοῖζα θθΠμε]4 {Π6 868, ννὰϑ 
Ῥείννθεοη βαίοιῃ δηα ΤΊΘθΙΖομα, [Π6 
ΔΥΙΩΥ Παγίηρ [Ο]]οννοα {πΠ6 ν]1Ὲὺ οἵ 
1τη6 ΤΌΠογοικ, Ὀαΐ Ἰρανίηρ' Ἢ Ὀδίουθ 
Το !ηρ' ὑἰι6 δια οἵ [π6 τηοάθγῃ ροτΐ 
ΟὨ [Π6 ΒΊδοῖς ὅ'8α.᾽ 

Σκυθινῶν] ἔδβθ 4] Ξ ΓΔΌΟΙΙΪ 11, Ρ. 
511 Σακασηνοὶ νοζδηΐα, ΒΒριοδίαῦ 
Μδμηποτί. 1]. ο. Ρ. 219; τθθοοβ βῃϊπὶ 
Ῥδυβασμη Σάκας ἴῃ Σκύθας τηπΐδββθ 
εχ Ηετγοαοΐῖο οομπϑίασθ [άθηι τϑρϑς 
γΟΪ Ὁ, μ88 0. ΖΡ. 4 τὸ ΘΗΝ. ΠΠΙ, 
Αἰπϑνουίῃ. Ρ. 185, ΚΚοςἢ. Ρ.1τορ. 5΄6- 
ῬΏΔΗΙ ΠγΖ. ΒΟΥ ρ π Δ ΘΓ ἡ ῬὈΓθζοτί 
Β. ἴὴ Μιβ. Οὐ. (ὐδπίαρτιρ. ἴαβα. 7, 
Ρ- 400. 

ἡμέρας τρεῖς] ιοάοταβ : Διῆλθον 
ὁδὸν πεδινὴν, ἐν ἧ τρεῖς ἡμέρας αὑτοὺς 
ἀνέλαβον εὐποροῦντες ἁπάντων τῶν 
ἀναγκαίων. ὥϑεᾶ Ι΄6ΠῚ 1{1Π6 118 (1685 
ααδίθοῦ οΟπιϊδιΐ, 4ὰοὸ ἴαοίο ΠΟ ογδΐ 
ΟΡΟΓδ 4165 {Γ68 ΤἸηοτϑ ἀπηοΐαγο. 5ΟΗ. 

10. τέτταρας] ΤΙοαοτιβ: Μετὰ δὲ 
ταῦτα ἀναζεύξαντες τεταρταῖδι παρεγε- 
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Ἷ "» Χ ΠΥ ΄, Ν »ῸᾺ 7 
ταρας παρασάγγας εἴκοσι πρὸς πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαί- 

» ᾽ὔ "ΕΕῚ ΄ » ’ὔ ΄ 

μονα καὶ οἰκουμένην ἢ ἐκαλεῖτο Γυμνίας. ἐκ ταυτῆς ὁ τῆς 
χώρας ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς 

,ο ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος [15] 

λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψον- 
,7ὔ » Ἁ ἈΝ 3 ε 

ται θάλατταν: εἰ δὲ μὴ, τεθνάναι ἐπηγγείλατο. καὶ ἡγού- 
» Χ » » Ν ε ΄“- 

μενος ἐπειδὴ ἐνέβαλεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πολεμίαν, παρεκε- 

λεύετο αἴθειν καὶ φθείρειν τὴ ραν" ᾧ καὶ δῆλον ἐγέ- ρειν τὴν χώραν ᾧ καὶ δῆλον ἐγέ 
σ , » 27 5 “ “ ς 7 » ΄ 

νετῸ ὅτι τούτου ἐνεκα ἐλθοι, οὐ τῆς τῶν Ἐλληνων εὑνοίας. 

ὲ [16] 
Ν ΕῚ ΄“ » κα Χ ΒΥ “ [4 ε ᾽7ὔ ᾿΄ 

21 και αφικνοῦνται ἔπι Τὸ ορος ΤΊ πεμπτῇ ἡμέρᾳ" ονομα δε 

τῷ ὄρει ἦν Θήχης. 

καὶ οἰκουμένην ἃ.Β..Β. (ὑεῖ. οἰκουμένην. 
γυμνιάς Β.Ο. γυμνυάς Α. (Οὐδεί. γυμνίας. 

ΒΟΒΠοΙάοθγιβ. τῆς χώρας ἄρχων (Ὁ. ΡΓ., Δα αἸΐο τη. 566. ὁ ροϑβί χώρας. 
λεῖτο δέ. 

χώρας ὁ ἄρχων. ἄγοι Α.Β.0.Ε. 
20. δ᾽ ἐκεῖνος ἃ.Β.(ὐ. δὲ κεῖνος Ε;. (ὑεῖ. δὲ αὐτός. 
εἰς χωρίον ὅθεν (ἀετατάπβ. Βεοϊκοσι. 
ἐπηγγείλατο Α.Β.Ο. (εἴ. ἐπηγγέλλετο. 
ἐπεὶ δέ. ἐνέβαλλεν Ἀ.Β.0.α.Ζ. 
τοῖς. ᾧ] ὃ ΒΙΟΕ Η.--1 0. 
ὉΠΙῸ5, ὈΓ. ἐογΐαββθ ἕνα. 

δ᾽ ἦν τῷ ὄρει. ἡχῆς Α.Ο. 
Ι,. ἐπεὶ Α.Β.Ο.Ε. (ὑβί. ἐπειδή. 

νήθησαν πρὸς πόλιν μεγάλην Τυμνασίαν 
ὀνομαζομένην. (ἀφ5πογι5 ἴῃ [ηα]οο Οτ- 
ῬΒΙσΟΓΌΤη βυιβριοαίασ Οὐτηποῦιη δὉ 
Ιδίο ροθία Οὐρῃῖοο Ατροη. 1042 π|6- 
ΤΟΥ ΟΥΠΔ δα ῬΏΔΒΙΠ ὉΥΌΘΠῚ ἔπ158568 
Αγντηηΐδιη. Μδηπεοτί. ὑβθορυ. νο]. 5, 
ΡῬδγξ. 2, Ρ. 404 5ι[ππῈ 6718 οο]]οσαΐ Ἰῃ 
γἹΟΙηἶα 6]5, ατπιϑὸ ΠΟ 16 οἷ νοσδίαγ, 
Πδπα ρτοςὰ] ἃ ἔοπίθ τηϑτ] ἀἸ0η8}1 ἤτιν!] 
Ογτῖ. [ἀφ Ρ. 416 5βαβριοαίαγ ΠΟῊ α]- 
γΟΥΒαη 6586 80 αὐὃ6 Ζ6]8 ΞΘΙΙΟΥΠῚ 
Βοι!ρίοσιτη, Ὁ ἄθα ΑΠδΙ15 οΟ]6Ραὰ- 
τ. ΞΟΗ͂Ν. (ὐπβοπαΐξ Κοοῆ. ρΡ.τού. 
ΑἸΠΟΥ ΑἸηβινουίῃ. ρΡ. 186,247. ατοί!β 
ααΐοιη Ἠ]βῦ. νῸ]. 9. Ρ. τότ: “1 σαπποῖ 
Ὀαΐ {Ὠ]πηκ Ὁ ΡγΟΡΔὉ]6 πᾶΐ {Π6 εἰΐγ 
νΒῖοἢ Χρη. 68115 Ὑτηπὶᾶ8 τνὰβ {Π6 
Β8ΠῚ6 85 πα νν Ὠ] ἢ 15 πον ο8116α Ου- 
τη βοῃ- ΚΉδπα (Η δι ]τοη), (ἀπτη5}- 
Καπθὴ (ΑἸπβυνοσίῃ), (ει 5ῃ- ΚΠ ἢ 
(Κιπηεθιν)." Αποα σομβτγτηδνὶ δα α!ΐ 
ΠΟῚ ἰδηΐιπη 5 τ Π ἀ] 6. ΠΟΙ, 566 
Θἴϊατη Δ} 116 111551118 ΠΑ ΧΙ] ΡΓΟΡΒ 
ἸΠΔΤὴ ΔΡΟ ΘΗΛ ΟΘἼΠη15, τπιη66 ἸΠ ΧΡ ΠΟΑὈ1- 
115. ΔΠΟΉ ΠῚ Ἰηΐου σϑηΐεβ ὈΔΥΌΓὰ8 ΟΡα- 
Ἰοη]α ὉΓΌῚ5 τοροίθηα νἹἀθαΐαγ. 

ὁ τῆς χώρας ἄρχων] Νυϊραΐμπιη ταύ- 

» -: ᾿ ΄ - ὭΣ. ΠῚ ᾿Ξ 

ΕΤΕει δὲ οι Τρώωτοι εγένοντο ἐστι τοῦ 

ἣ ἐκαλεῖτο ἃ.Β.0.Ε. Οει. ἐκα- 
ὁ τῆς χώρας ἄρχων 

Οεΐ. τῆς 
ὑπάγοι Ρ. ἐπαγάγοι Ἡ.ἷ,. Οεΐ. ἐπάγοι. 

Ψ, ΄ ς ε΄ ἄξοι Α. πέντε ἡμερῶν 
ΓΑΙ εἰς χωρίον ὅθεν πέντε ἡμερῶν. 

ἐπειδὴ Α.0.}.Ε. ἐπεὶ Β.α. ΟὉεῖ. 
ἑαυτοῦ Α.Β.Ο.Ε.1. σογγεοίαβ. (εΐ. ἑαυ- 

ΔΑπίε ἕνεκα 3 {π|. ογαϑιΐ (., χαϊ εκ ἴῃ ΤΆ. 
οὐ τῆς] αὐτῆς (Ὁ. ργ.; οὗ ἕνα, αῇ ΥἹἀθίυτ, ΡΓῸ ἕνεκα. 

21. ἱερὸν ἀπΐα ὄρος οἵη. ἀ.Β.Ο. εὖ οὔπῃ τὸ Εἰ. 
ἠχὴς Β. ἤχης ΤὨΔΓΡῸ ἢ ἈΠὺ: Ν. ἠχῆς Β. 

ἐγίνοντο 

δὲ τῷ ὄρει ἦν Α.Β.0. εἰ. 

θήχθης 

της τῆς χώρας ὁ ἄρχων ΠΟΥΤΕΧΙ 6Χ.)]1ο0- 
ΟΙΌ, 4] 86: Ἔκ δὲ ταύτης ὁ τῶν 

τόπων τούτων ἀφηγούμενος ἐσπείσατο 
πρὸς αὐτοὺς καὶ τοὺς ὁδηγήσοντας ἐπὶ 
θάλατταν συνέστησεν. ΤβοποΪαν 8, 
4αὶ νἱδατη νυ]σαῖδθ βαηβεγαΐῖ, ἐκ ἀ ]οσὶ 
νοὶ. ΒΟΉΝ, 

21. πέμπτῃ) ιοάοταβ: 
πεντεκαιδέκα παραγενόμενοι ἐπὶ τὸ Χή- 
νιον ὄρος. [ἴουτπὶ 1116 νἹοβα παπ16- 
ΓἼΠῚ 15 ΡΙῸ 5 ροβυῖξ. 56ΗΝ, 

ὄρος] ϑθ]αΐο ἱερὸν (ΟἸΠ ΠῚ ΘΥΓΓΟΥῚΒ 
ΟΟΟΆ810, Π6 ΒΔΟΙΆΠῚ ΤΠΟΠΐΘΙ ΟΥΘΒ Πηᾶ- 
ΤΊ ΓΠτηϑ6 ΡΟηΐ ἢπο {Γαηβἔεσγατηιιβ. [96 
40 ΘΙΓΡΌΤΘ τηοητὴΐ Μαπποξ. ἀβθορτ. 
ψΟ]. 5» ρατί. 2, Ρ. 382, 4.6Π}) ν] 46 οἴϊδτη 
Ρ- 495. ΘΟῊΝ. 108 βαποὔξαϊθ ΠΠ1π8 
τη 15 οοηῇ. Κοςἢ. Ρ. ΤΟΥ. 

Θήχης] Κορ- Πασῆ βοοσμάθτῃ Αἰπβ- 
τνοττῃ. ᾿. 188, φὰϊ οοηΐῇ, Τγασυεῖς τη 4- 
δῖα ΠϊπΟΥ, νΟΙ. 2. Ρ. 304-, Τεκιοἠ- 
Ιλασῇ βεουπάστη ΠΔηνΊΠ]ατη, αχ 4α]- 
Ὀὰ8 [ΔΠΊΕΠ ΤηᾶγΘ ῬΙΌΒΡΙΟΙ ΡΟΒ86. π8- 
8858 Κοςἢ. Ρ. το, 'Ρ868 δίατη Ῥτορο- 
Ὠἰϊΐ ΟΡΙΠΙΟΏΡΙΩ Ρ. τού, ατοῦϊο Η!βί.νο]. 
9. Ρ-τύϑ πΠοη Ἱπιργοθαπία ΔΨ} 5θη- 
τοπίϊαιη. Οὐοπῇ. [μαγατα. δα 5. 18. οἷξ, 

Ἔν ἡμέραις 



Μ1Β. 1ΙΥ. ΟΑΡ. ΥὙἹΙ. Φ0 
Ψ Υ ᾽Ν Χ ΄ Ν ΡΥ, 
ὄρους καὶ κατεῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. 
» 7 Ἁ ε --- ω .. ΄ » 7 Σὰ 

χη ἀκούσας δὲ ὁ “Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες φήθησαν 
4 Ε » 7 7 “ Χ 

ἐμπροσθεν ἄλλους ἐπιτίθεσθαι πολεμίους" εἵποντο γαρ 
57 Ψ “ Ε ἊΨ Ν ᾽ ω ΓΦ; Ἂ 

ὁπίσθεν ἐκ τῆς καομένης χώρας, καὶ αὐτῶν οἱ ὀπισθοφύ- 
Ἃ ᾽ 7 Ν » Τὰς 5 ζ' Α͂ 

λακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ ἐζώγρησαν ἐνέδραν ποιησά- 
ἧς ΞΖ 7 “ “- Ε] ͵ » Ν Ἂ 

μενοι, καὶ γέρρα ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ 
5, » Χ Ἧ εν 7 0, τ 5 7 

“ϑ εἴκοσιν. ἐπειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτερον [17] 
΄ ΕῚ ͵ 37, 7 »᾽ Χ » ἴω Ἀ 

καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας καὶ 
ἄλλω ζ 5. κ ,.β ἊΣ δὴ λεί ὌΝ ὁ 

πόλλῳ μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ οσῳ δὴ πλείους ἐγίγνοντο, 
3 ͵ Ἀ ΄“ῳἹ͵7 3 ΄σ μὰ σι ῃ, 3 Ν 3 » 

24 ἐδόκει δὴ μεῖζον τι εἶναι τῷ “ΞΞενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς ἐφ 
“ ἣν 7 Ν Χ τὰ ἢ » Χ 7 " 

ἵππον καὶ Λύκιον καὶ τοὺς ἱππέας ἀναλαβὼν παρεβοήθει 
7] Ὗ ᾽ » ᾿ς - σ΄ . 

καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν Θάλαττα 
’ὔ 7 7 ἊὉ ΒΟΨΕ Ὑ Ν ν: 

θάλαττα καὶ παρεγγυώντων. ἐνθα δὴ ἐθεον πάντες καὶ οἱ 
» ᾿ Χ τ ς 7, » ’ Ν. δ}. 

οπισθοφύλακες, καὶ τὰ ὑποζύγια ἠλαύνετο καὶ οἱ ἵπποι. 
» Ν Ν » ͵ ᾿ ῶΑ. Ὲ 57 » “- Χ ω 

25 ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ περιέ- [18] 
» τ ν᾿ ἃ Ἂς Χ ͵ 

βαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύον- 
᾽ 7 ΝΣ Χ 7 ΄ “- 

τες. καὶ ἐξαπίνης ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος οἱ στρατιωται 
΄ Ψ ΄- ἐν Ω 5 ἴω ᾽ 

26 φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. ἐνταῦθα ἀνε- 
“ ΄ “- ΕΣ " Ν , , Ν 

τίθεσαν δερμάτων πλῆθος ὠμοβοῖνων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ 

καὶ οτη. Η.,.Τ. θάλασσαν ἃ. θάλ οοίει]δ Θνϑη1 18 (ὐ., 1 ἴῃ πηᾶγρ'. Ρο- 
ὨΪΐ 1. ὈΓ. ν6] 866. καὶ κατεῖσον τὴν θ. κραυγὴ πολλὴ Α.Β.(. (Οὐεΐ. πολλὴ 
κραυγή. 22. καὶ δΔηΐα ἔμπροσθεν οτὰ. Α.Β.Ο..Ψ ἄλλους ἔμπροσθεν Α. 
καὶ οἱ δῃΐα ὄπισθεν οτη. Α.Β.(.}}. ΓΑΌΥΙ καιομένης. τε] γέ Α΄. Β. (0. Πποὲ 
δὲ γέρρα---εἴκοσι ϑδιιϊη 88 ν. γέρρον. δασειῶν Α.Β.(. Οεί. δασέων. ὦμο- 
βόεια Α.Β. Ὁ. ὠμοβόεινα ὦ. (ὑε(. ὠμοβόινα. [ΔὈτὶ ϑυ]αἋθ5. ὠμοβόϊνα --βώινα 
-ἰβόεινα. εἴκοσι Β. 22. πλείων Α.Β.Ο. (εἴ. πλεῖον. δρόμον Ἡ. 1. 
ἡ βοὴ Α.Β.0.Ε. (ει. βοή. ὅσῳ δὴ] ὅσῳ δὲ Α.Β.0. πλείους] πλείων Β.Β.. 
ἐγίγνετο Β.Ο. 24. ἵππον κὑλίκιον ἃ. ἀκούωσι Α. θάλαττα 5ετη6] Α.Ὁ. 
ῬΓ.. 4 Δα! τη. ΡΥ. ν 6] 866., εῦ παρεγγυῶντο ῬΓ. καὶ Οπς: Ὁ: πάντες Α. 
Β.Ο. Οδί. ἅπαντες. 25. καὶ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ Ζ. ὁτουδὴ] οὕτω Ν. 
παρηγγυήσαντο Α.Β.(Ο. παρεγγυήσαντες Π.---ἰ,. 26. ταῦτα Ἐϊ., αὖ νἀ είαΓ. 
ἀνετίθεσαν Α.Β.Ο. δ'υϊαδβ ν. παραγγέλλει, ὅτου δὴ---γέρρα αἴἴεγοηΒ. (Οὐεύ. ἐνε- 
τίθεσαν. δερμάτων πλῆθος Α.Β.Ο. ϑυϊάαδβ, πλῆθος δερματίνων Ἐ΄.---Ἰ,.Ζ., 
ΒΌΡΓΑ ΒΟΥ Ό6 5 ὠμοβόϊνα ἀμφὶ εἴκοσιν. (ὑεῖ. πλῆθος δερμάτων. ὠμοβοΐνων 
Α.Β.Ὁ.. ὠμοβοείων Ὁ). (εἴ. ὠμοβοίων, χφιοα οτηϊδιῦ 1445 ἐπὶ ΒΕ] 6 ΠΕ τὰ 
αἰχμάλωτα. 

ὌΠ Ψ ΨΥ. ΨΥ παν πα θὰ», 

22. ὠμοβόεια)] [) 6 ἀπΡ]1οὶ ἔοτπηα ἢἰς 
οἱ 5. 26. αἰχιύ Ν᾽ 4]. Κβη. δα Ηθγοαοί. 7, 
91. σάλπιγξιν ὠμοβοΐνας Ἰηΐτγα 7, 2, 
42. 5ὅΟΉΝ. Οὐρὶ ὑπιι5 Ατμδη., αὖ 11- 
ὈΘῚ ὑπιι8 Ἠδγοαοτ! 7, 79, ΔἸ ΓΈΓα ΠῚ Ρ͵θο- 
θοῦ [ουτηδτη, 5664 ΡῈῪ ε βοτὶρίαιη. ἔογ- 
τῆϑ8δ ὠμοβόϊνος ΘΧΘΠΊρΡΙα Ρ]ατα βαηΐ 
ἂρ ΤΘΟΘὨΠΟΤΘΒ. 

25. περιέβαλλον] [Ιοσὰπ ΓΔΌΔΗ1]] 
Οτδΐ. το, "Ὁ. 280 ἃ Δ ΘΒΒΘ] ΠρῚΟ θιηθη- 

ἀδίτπτη δα Πιοάοτγαμῃ Ρ. 665 σοΙηραΓᾶ- 
νἹΐ δὔϊδπὶ Ζθαηϊ5. Ῥ]αΐατγοι. ΔΠΓΟΏΙ 
ς. 40: ᾿Επεὶ δ᾽ ἐπέβησαν τῆς ̓ Αρμενίας, 
ὥσπερ ἄρτι γῆν ἰδόντες ἐκ πελάγους, 
προσεκύνουν καὶ πρὸς δάκρυα καὶ περι- 
βολὰς ἀλλήλων ὑπὸ χαρᾶς ἐτράποντο. 
ὅΟΗΝ. 

ὅτου δὴ] (ὑοηῇ. 5. 2, 24: Ὅτου δὴ 
ἐνάψαντος. ΔΌΝ. 

ἡ. σκευὴν) Πιοάοττβ στολήν. ΒΟΗ, 
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αἰχμάλωτα γέρρα, καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέτεμνε τὰ 

27 γέρρα καὶ τοῖς ἄλλοις διεκελεύετο. μετὰ ταῦτα τὸν ἢγε- [19] 

μόνα οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ 
ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σκευὴν Περσικὴν καὶ δα- 
ρεικοὺς δέκα" ἥτει δὲ μάλιστα τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔλαβε 
πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. κώμην δὲ δείξας αὐτοῖς 
οὗ σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς Μάκρω- 
νας, ἐπεὶ ἑσπέρα ἐγένετο, ᾧχετο τῆς νυκτὸς ἀπιών. 

ΚΕΦ. Η. 

᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν οἱ “Ἕλληνες διὰ Μακρώνων 
σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τῇ πρώτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀφί- Ζ 
κοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὡριζε τὴν τῶν Μακρώνων καὶ τὴν 

“τῶν Σκυθινῶν. εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον οἷον χαλεπώτα- 
Ν » » ΄σ΄ 27 Ν » ὮΣ Ψῳ, « 

τον καὶ ἐξ ἀριστερᾶς ἄλλον ποταμὸν, εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ 
πὰς, Ὁ κ 5 Ὁ ᾿ 
ὁρίζων, δὲ οὗ ἔδει διαβῆναι. ἦν δὲ οὗτος δασὺς δένδρεσι πα- 

7 Ἁ ΕΝ - ᾽7ὔ σιῖ 8 Ε “ “-“ ε ῇῦ{΄ 

χέσι μεν οὗ, πυκνοῖς δέ. ταῦτ᾽, ἐπεὶ προσῆλθον οἱ Ἑϊλλη- 
7 ,ὔ ΄ι᾿ ε ,ὔ 

νες, ἔκοπτον, σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελ- 

κατέτεμνε! τε ἴῃ τάϑ. (Ὁ. καὶ---γέρρα Ιῃ ΤΛΆΤΡ'. Τῇ. ἘΥ. Ό. 27. οἱ ἕλληνες 
ἀποπέμπουσι Α.Β.Ο. Ὁ εἰ. ἀπ οπέμπουσιν οἱ ἕλληνες. ἀπὸ] ἐκ Ζ. οὗ] ἡ ἡ Ἐ. 
σκηνοῦσι 1).1. ἣν πορεύσονται Β.(.Ε.Β. ἣν πορεύσωνται Α. (εἴ. ἡ εἰσπο- 
ρεύσοιντο. μακρῶνας Ἀ.(Ο.1. Κ. [.. ἐπεὶ] δὲ ἀαα!ϊς Ε'., οἵ αὶ αεἸεῖ, σ. 
ἃ. δ᾽ Δαάαπίὶ Α.Β.6. τε Ροβί τὴν ΟΥΩ. ΔΑ. Β.Ο. χώραν ροεὲ μακρώνων᾽ ΟΠ. 
εν Ὁ ἘΠΙΡΈ ΧΊ, τὴν Ομ. α. 2. ὑπὲρ δεξιῶν Α.Β.Ὁ. ὑπὲρ δέξιον [Κ. 
εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον οἷον χαλεπώτατον ῬΠΟὔ 5 οἴ ΟἸΏΪΒΒ0 χωρίον Εἔντη. 
Μ. 5. ϑ'υ1688 8. ν. δι οὺς δεῖ Π).Ε--,7.Ζ. διαβῆναι Α.Β.Ὁ. Οεῖ. δια- 
βαίνειν. δένδρεσι Δ.Β.Ο. (ει. δένδροις. πυκνέσι δέ Ἀ. προσῆλθον 
Α.Β.0.Ε.1. οοΥτθοΐαϑ. (εί. “προῆλθον. 
εξ. ὡς τάχιστα ἐκ τοῦ χωρίου. 

Ι. Μακρώνων χώραν) ΕἸανΙΙ 6558 
«ἄδεατγιπι, ΜΙ ΔΟΥΌΤ 65 Δα Γ6 ΠΏ, 4 ροξίθα 
'ἜΖΔΩΙ σνοσαΐὶ ἔπευϊηΐ, δηϊτηδανοσας 
Μαπποί. δόρυ. νοὶ. 5. Ρ. 212 οἵ Ρῥ. 
465. 4.05. ΞΟΌΗΝ. Οοπί. Ἠαμ]ίοη. 
οδοαγοίδδβ, ΝΟ]. 1, Ρ. 240, 248, ΑἸη58- 
νου. Ρ. 180, 566. δι ἢ. εβί Τολό- 
γάκ-5, ἸΚοςἢ. Ρ. τοδ. 

2. ὑπερδέξιον) ὑπὲρ δεξιῶν 6δχ Ἰ1ὈΤῚ5 
Ζβιηπιβ οἵ Υ εἰβκιαβ, ααοα ροβίμϊατθ 
115 ν᾽ θθαῖα} βΒθαθη5 ἐξ ἀριστερᾶς. 
Οεηβεηΐ ΠΘΙρΡ6 ὑπερδέξιον ΒΙΤΩΡ]]ΟΙΓΕΓ 
6556 δηρογίιδ, οαϊέμηι, 5:8 ΠΟΙΙΟΠΒ ἰα- 
ἰεγῖβ ἀοχίτι. Ν εἰβκίβ ὑπὲρ δεξιῶν Ἰῃ- 
ἱερργθίαίτιν 'ῃ ἸοςῸ οαϊΐο, αἱ εγαΐ 864 
αεχίσαιη. Ἑαΐθου ἴῃ Ιοοὶβ ΟἹ Ιθ 8 
408 Ροΐαϊ ΘΟΠΊΡΆΤΑΡΘ, γΆ]Ὲγ 1Π181Ὲ 
ΠΟΠΟΠΘΙη Ἰοοὶ δα οὐ ΒῈΡΘΙΊΟΤΙΒ; 566 

ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα Ἀ.Β.0, 
ἐξελθεῖν) ἐξ ἴῃ ταβ. (Ὁ. τὴ. ργσ., ἐλθεῖν ΡΥ. 

γῈῚ τὰ βουρύστα νυ] ρατβ Ροΐεβί ἀ6- 
ἔθῃα!. Ἐδχ ΒΘ4α ΠΕ δηΐτη ἐξ ἀριστερᾶς 
1η16]ΠΠ0Ὶ Ροΐοβῦ ἴῃ ῬΥΊΟΥΘ ΠΊΘΙΩὈΤῸ 5105 
ἀοχίον ἰοοὶ. ΘΗΝ, ὕὍτξ δρυὰ Αὐτίδη. 
Απα}. 2, 8, 2: Ἄλλην καὶ ἄλλην τῶν 
ὁπλιτῶν τάξιν παράγων, τῇ μὲν ὡς ἐπὶ 
τὸ ὄρος, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ὡς ἐπὶ τὴν θά- 
λατταν. Οὐοπΐ. διυΐεοπη Ἰηΐγα 5, 7. 21: 
Εἰ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω 
ὑμῖν, ἵνα ὡς τοιούτων ἐσομένων καὶ 
φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις καὶ τὰ ἐρυμνὰ 
ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. ὕϊ 
ἢὶς ὑπερδεξιῶν ΡΙῸ ὑπερδέξιον, 515 
ὑπερδεξιῶν ῥτο ὑπερδεξίων Β. Ηϊβί. 
(ες Ὑς: 

ἔκοπτον] Οὐδθοὶ δύθοτεβ οδα ηΐ, 
Χαϊρὰβ ΡΟὨΓΒ ἸηβιδΓ ΡῈΓ Πανίαμη βίγα- 
{18 Ἰηβἰβίαῃηϊ οἱ ἰγαηβοαηΐῖ. 5ΟηΗΝ, 
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3 θεῖν. οἱ δὲ Μάκρωνες ἐ ἔχοντες γέρρα καὶ λόγχας καὶ τρι- [3] 
χίνους χιτῶνας κατ᾽ ἀντιπέραν τῆς διαβάσεως παρατε- 
ταγμένοι ἦσαν καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίθους εἰς 

Ά, Ἂς τς Ἑ 5 ΄σ΄ χν Ἂ 5.9 ΒΥ) 

τὸν ποταμὸν ἐρριπτον᾽ ἐξικνοῦντο δὲ οὐ οὐδ᾽ ἔβλαπτον 
» ’ 

οὐδέν. 
37 ΧΝ ’ὔ μ- ΄“ “ “ Ἂ 

4 Ἔνθα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ [3] 
» Ζ ΄’ 7 Ῥ “ Ἄ 

Αθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώσκοι 
Χ Ν ἴω γα 5 27 Ν ΄ς 

τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἶμαι, ἐφη, ἐμὴν ταύτην 
, 5 Ἀπ τ. 49 7 7, 5237 3 - ἿΝ 

πατρίδα εἰναι" καὶ εἰ μὴ τι κωλύει, ἐθέλω αὑτοῖς διαλεχθῆ- 
δναι. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε [4] 
πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ᾽ εἶπον ἐρωτήσαντος οτι Μάκρω- 
νες, Ἐρώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ 

, ἴδει νὺ ’ὔ 5 ε 3 7] “ 

6 χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο, Ὅτι καὶ 
ς “- Ε δ ς ΄, ΄ Μ ’’ ϑι τ 

ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν ἔρχεσθε. λέγειν ἐκέλευον 
ε Ὡ ΄“ ΓΑ Ἀ ΄“- 

οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κακῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ 
Ά τ ͵ 9 Ἂ ε » κ αν τς ἡ 

πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν ᾿λλαδα, καὶ ἐπὶ θα- 
»» » 7 3 7 3 ω ΟῚ ω Ἂ 

ἡ λατταν βουλόμεθα ἀφικέσθαι. ἠρώτων ἐκείνοι εἰ δοῖεν ἂν [5] 
᾿ Ν ᾽7ὔ ς 3 7 κι ΄ο 

ΤΟΌΤΟΩΟν Τὰ Πιστα. Οἱ ὃ εἐφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν 
5,7 “- , . ’, Ν ᾿ 

ἐθέλειν. ἐντεῦθεν διδόασιν οἱ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λογ- 
ἀν ὦ να » , 7 

χὴν τοῖς Βλλησιν, οἵ δὲ “ὕλληνες ἐκείνοις ᾿λληνικὴν" 
΄- Ν 2 Ν ΟῚ Χ 3 τ 

ταῦτα γὰρ ἐφασαν πιστὰ εἶναι" θεοὺς δ᾽ ἐπεμαρτύραντο 
3 ͵ 

ἀμφότεροι. 

3. μακρῶνες Α.ὉΟ. τριχείνους Β. ΡΥ. κατ᾽ ἀντιπέραν Α.Β.Ο. καταντι- 
πέρας ἘΝῚ. καταντικρυ πέραν 1). κατ᾽ ἀντιπέρας Ζ. Οὐδῦ. καταντιπέραν. λίθον 
εἰς ποταμὸν Β. ἔρριπτον Α.Β.Ο. Οεί. ἐρρίπτουν. ἐξικνοῦντο δὲ οὗ Α.Β. 
Ο.,, φὰϊ ἔβιηθη ΡΥ. γὰρ ΡΓῸ δὲ, Εἰ. Οὐεῖ. ἐξικνοῦντο δὲ οὐδὲ οὕτως. οὐδ᾽] οὔτε 
Α.Β.Ο. ἔβλαπτον] ἔβαλλον Ὦ. οὐδέν Α.Β.(Ὁ. οὐδ᾽ ἕνα Ζ. Οὐ. οὐδένα. 
4. προέρχεται 1).Η.Κ.1,. οὐ σογγδούπχῃ 1. τῷ δῃΐθ ἕεν. οτῃ. Α.Β.Ὁ. ἀνὴρ 
Α.Β.Ὁ. (δῦ. τις ἀνήρ. ἀθήνησι Α.8. (. Οεί. ἀθήνῃσι. γιγνώσκει α. γί- 
νώσκοι Ἐ. ἐμοὶ "1. τὴν ροϑύ ταύτην οτη. Α.Β.0.}). ἀεἸοι 1. κωλύῃ Α. 
Β., αὶ ρζῖ. κωλύει, οα΄ 6π τη., (ὐ. κωλύοι Ὦ. αὐτοὺς Ἰζ. οἵ οογτοοίπτῃ [. 
5. ἔφη μάθε Ἰ. αὐτῶν ροδβύ πρῶτον οτὴη. Α.Β.Ὁ. ἐρωτήσαντες (Ὁ. ῬΓ. 
μακρῶνες Α.Ο, ἀντιτετάχατε Ἀ.Ο. οοΥν.. Η.1.}..7.2. ἀντιτετάχασι ΟΟ. ττ. Κ΄. 
σΟΥΎ. ΑἸα. 6. καὶ οἴῃ. Οὐ. ρτ., Δα α1Ὁ 66 66π}, τὸ νἹ θἴτ}", πη. χώραν δΔαααπηΐ 
ΒΟ. Τ. σοντγβοίαβ, Ζ. ροβί ἔρχεσθε Α. Ἰ{. ρχεσθε (Ὁ. ἴῃ γ88. νος... σα]5. ΡΘη]Ὲ. 
10ογὰ οἸΓοατ  θοίο δίτιι". οὐ κακῶς γε Α.Β.Ο. οὐ κακῶς [)ὴ. (εἴ. γε οὐ κακῶς. 
ποιήσοντες τὴν χώραν Μ. ἀλλὰ β. πολ. οἵη. .Ε.Η.1Κ.1,. ἴῃ τπᾶγρ. 1. 
βασιλεῖ γε Α.Β.0.1.Ἀ. ἡ. ἡρώτουν Α. διαδιδόασιν ΒΟ. μακρῶνες Α. 
τῶν ἑλλήνων Α. οἱ δὲ ἔλληνες---ἔλλησιν οἵη. Ἐ. ἐπιμαρτ. ἃ.Ο. ἀμφό- 

4. κατ᾽ ἀντιπέραν) ὅϑ16 1,11,9, τῆς κατ ἀπο Η. 6γ. 7. 8» 21. 
ἀντιπέρας ᾿Αβύδου. 1)6 Νεηδῖ. 9, 2 ἐξικνοῦντο δὲ οὗ οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν] 
οβί εἰς τὸ ἀντιπέρας. ΒΟΉΝ. αιδ- (Οην. 9. 3: Ὑπήντησε ᾿μὲν οὗ οὐδὲ 
1 Εἴ]Δ τη ΒΌΡΙα 516 αὖ Π.]}}.8 Πα οἱ εἱς ἀνέστη. 
[ΟΥτηἃ ΡῈ} αν, 48 οὑτη δ]ύθσα Ῥθυπλτι- Ἴ. πιστὰ εἶναι] ὨΙοάοιιβ: Ταῦτα 
ἐαύτι οὐϊαπη οούθυ!β ἰοοὶβ Χθη., αχοθρίο γὰρ ἔφασαν αὑτοῖς οἱ βάρβαροι διὰ 

Ρ 
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Ν Ν ἣ, Ν 52 Χλ ε ΄, ἈΝ 

8 Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συν- [6] 
,ὔ Ἂ Ἀ' σαν. ε , ε ΄ 3 

εξέκοπτον, τὴν δὲ ὁδὸν ὡδοποίουν, ὡς διαβιβάσοντες, ἐν 
Ψ΄' ᾽ ΄ ψας ἐδ . ἶ ς ν 

μέσοις ἀναμεμιγμένοι τοῖς Βιλλησι, καὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύ- 
΄ ζ΄ [ὦ 

ναντὸ παρεῖχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις ἕως ἐπὶ 
Ἀ ἶ Φ“ Υ νῶν » Ξ 5 

9τὰ Κόλχων ὁρια κατέστησαν τοὺς Ἑλληνας. ἐνταῦθα ἣν [7] 
ὄρος μέγα, προσβατὸν δέ καὶ ἐπὶ τούτου οἱ Κόλχοι πα- " 
ρατεταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ “Ἕλληνες ἀντι- 
παρετάξαντο φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς τὸ ὄρος" 
32 Ἁ ἘΔ Σ ΄σ ΄“ 7] ΄- ͵ 

ἔπειτα δὲ ἐδοξε τοῖς στρατηγοῖς βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν 
σ ε ΄ 3 “- 327 5 

ιοῦπως ὡς κάλλιστα ̓ ἀγωνιοῦνται. ἔλεξεν οὖν Ξενοφῶν ὅ ὁτι [8] 

δοκεῖ παύσαντας τὴν φάλαγγα λόχους ὀρθίους ποιῆσαι" ἡ 
μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασθήσεται εὐθύς" τῇ μὲν γὰρ ἄνο- 

“ ᾿Ὶ Γ᾿ ς 7 Ν 57 5 Ἁ ΄σ΄ ᾿ 

δον, τῇ δὲ εὔοδον εὑρήσομεν τὸ ὄρος" καὶ εὐθὺς τοῦτο ἰ 
4 ν » ΄ , ῃ 

ἀθυμίαν ποιήσει ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύτην διε- 
7] ς “- 3, Ἃ Ἁ Χ ,ὔ μ 

τι σπασμένην ὁρῶσιν. ἔπειτα ἢν μὲν ἐπὶ πολλοὺς τεταγμέ- [9] ᾿ 
Γ᾿ «ε “ ε 4 

νοι προσάγωμεν, περιττεύσουσιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι καὶ ] 
΄ι ΄ι 7 “᾿ ᾽ 5 Ἁ ᾽ 

τοῖς περιττοῖς χρήσονται ὃ τι ἂν βούλωνται" ἐὰν δὲ ἐπ᾽ ᾿ 
5 ζ Ἂ 5, 5ῸΧ ΩΝ 35) Χ 9 

ὀλίγων τεταγμένοι ἴωμεν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυμαστον εἰ δια- 

τεροι 8. ν. Ὁ. τὴ. ΡΥ. νῈ] δες. Ἐς τοβρίοοῦα νἹαθίασ 1465 ν. ἐπεμαρτύραντο “ἕ 
οἸἴδηβ 6 Χεπορμομΐε : Οἱ δὲ πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες ἐπεμ. θεοὺς νε] τοὺς 
θεούς. 8. μακρῶνες Α.Ο. τὴν δὲ Α.Β.Ο. Οεὔ. τήν τε. ὁδοποίουν Α.].. 
ἐνεποίουν, ΒᾺΡΘΥΞΟΥΙΡίΟ γραι ὡδοποίουν Ἴ'. διαβιβάσαντες Α.Β.Ο.1.. " ηδύ- 
ναντὸ Β.0, παρήγαγον Ἀ.Β.Ο.Ε. Οεῖ. διήγαγον. ἐν δἀάππί Α. Β. Ο. Ε. ἕως 
Α.Β.Ο. ἔστε 1)... ἔως ἔστε Ἐ. ἕως οὗ, ΦΌΤΆΒΟ ἔ ἔστε, Ἰ. (δι. ἕως οὗ ἔστε. τὰ 
κολχῶν ὅρια ἃ. τὰ κόλχων ὅρια Β. τὰ ὄρεια τῶν κόλχων Εἰ. τὰ ὅρια τῶν κόλ- 
χων ἰ. (ὐῖ. τὰ ὄρη τῶν κόλχων. καὶ κατέστησαν Α. 9. δὲ ροβί ἐνταῦθα 
ἀεἸε ὦ. προσβατὸν δὲ Δα α!ϊῦ τηᾶγρὸ (Οὐ. τη. ΡΥ. τοῦτο ἃ. σπσρῶτον] ον Τ. 
ἀντεπαρατάξαντο Ἐ.1.}Κ.},. ἀντιπαρετάξαντα (516) (Ὁ. ἀντιπαρατάξαντο ἃ. κατὰ 
δαἀάπηΐ δηΐο φάλαγγα Β.Θ. βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν Β.ΟὉ. βουλεύεσθαι 
συλλεγεῖσιν ἃ. συλλέγουσι συμβουλεύσασθαι Ζ. (εἴ. συλλεγεῖσι βουλεύσα- 
σθαι. 1ο. δοκοίη Οὐ. ΡΓ. παύσαντα Ζ. παύσαντες Ἀ.. εἴ βεαθηῖία πβαα6 
δα εὐθὺς οτη. οττη Β., αὶ ροβί παύσαντας ΤΩΔἼΟΥΘΠῚ ΨΕΥΒῸ15 ραγίθμη νϑοιδτη ΤῈ ]1Π- 
αυϊ, εὐ (.., αὶ παύσα ίντας ἴῃ ΤᾺ8.}) εἴ 1π ΤηΔΥΡ΄. 5 ὙΘΓΘΙ 5 ἔξευθ ον Δ Ὠ 18 ΒΌΡΡΙος 
ΟΤἸΏΪ588, Ἑ, τῇ---ὄρος ϑιυϊάδβ ν. ἄνοδον. ὅταν Ἀ. Β. ΟΕ. (εἰ. ὅτ. φά- 
λαγγας Ἀ. 11. ἔπειτα Α.Β.(. Οδί. ἔπειτα δέ. εἰ μὲν Α.Β.Ο. ἐπὶ οΟτ. 
Α., 411 οἱ πολλού. 
Ι, ὃ τι] ὅποι σ. ΡΓ. 

προγόνων παραδεδόσθαι πρὸς πίστιν 
βεβαιότατα. (ἫΝ. 

8. Κόλχων] δ αυὰβ ν. Αἰπ8- 
μα κινῇ Ρ. 190, Κοοῆ. Ρ. 1ο9. 

9... ὄρος] Κάτγά- Καράηπ 5. Κόλάέ- 
Τάρἢ, Ξες. Αἰηβννουίῃ. Ρ. τρο. Οομῃῇ. 
Κοςδ. Ρ. τορ. 

μέγα, προσβατὸν δέ] Η. 6Υ. 4, 5: 
4: Μικρῷ, καιρίῳ δ᾽ ἐνθυμήματι, τι] 
ἀθίθυϊοσεβ μικρῷ μέυ, 

περισσεύουσιν Β. 
ἴωμεν] ὦμεν .Β.ὉΟ. 

περιττεύουσιν ΟΟ. ῬΓ., ΘΟΟΥ̓Τ. τη. 8566.» 
διακοποίη Α.Β.Ὁ. 

ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα] Οοπῇ. Η. 
σον 35: Τοὺς ἱππέας οἱ πολέμιοι 
ἀντιπαρετάξαντο ὥσπερ ὁπλιτῶν φά- 
λαγγα, υἱ ΠΡτογιτα οουτεχὶ βουὶρία- 
ΤΆτη αὐτοὶ παρετάξαντο. Θυοα Β. 1η- 
[εγρομὶϊξ κατὰ, ΠΟΥΤΘΟΐΟΥΒ αϑῦ δὰης 
ψ ΓΌ πβτιπῇ ΠΟῚ 1 6] Πρ  Π[18. 

1ο. λόχους ὀρθίους] Κ΄ 4, 2, 11. 
ΖΕΌΝ. 



να ν..“Ὅν.." ὦ». Διά 

͵ 

᾿ ΄ Ν " 
12 ὅλῃ φάλαγγι κακὸν ἔσται. 

“- ἊἝ Ν ,ὔ 

τά ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίουν ὀρθίους τοὺς λόχους. 

᾿ ἡμῖν] ἡμῖν ἔτι Α. 

ΤΥ γνΟΧΡῚ ΜΙΗ͂Ι. 911 

κοπείη ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ ἀθρόων καὶ βελῶν καὶ ἀν- 
θρώπων πολλῶν ἐμπεσόντων" εἰ δέ πη τοῦτο ἔσται, τῇ 

ἀλλά μοι δοκεῖ ὀρθίους τοὺς 
λόχους ποιησαμένους τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν διαλι- 
πόντας τοῖς λόχοις ὅσον ἔζω τοὺς ἐσχάτους λόχους γε- 
νέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων καὶ οὕτως ἐσόμεθα τῆς ΤΕ 
τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω οἱ ἔσχατοι λόχοι, καὶ ὁρ- 

θίους ὦ ἄγοντες οἱ κράτιστοι ἡμῶν πρῶτον προσίασιν, ἢ τε 
13 ἂν εὔοδον ἣ, ταὐτῃ ἕκαστος ἄξει ὁ Ο λόχος. καὶ εἴς ΤΕ τὸ 

΄. σ΄ “σ᾿. 32) 

διαλεῖπον οὐ ῥᾷδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις εἰσελθεῖν ἐνθεν 

καὶ ἔνθεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε οὐ ῥάδιον ἐ ἐσται λό- 
χὸν ὄρθιον προσιόντα. ἐάν τέ Τίς πιέζηται τῶν λόχων, ὃ 

πλησίον βοηθήσει. ἤν τε εἷς πῃ δυνηθῇ τῶν λόχων ἐπὶ 
τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων. 

πὸ ,.5 Χ “Ὁ ΑΝ Ἂν ἌΙΥ͂ » . ΄σι ὅς ΝΣ “" 

δὲ ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον απο του δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρα- 
,, 37 ς' 7 ἃ «ε “ 7 327 ἘΠ ἊςἜ » 

τιῶώταίς, Ανδρες, οὗτοί εἰσιν οὗς ορατε μονοὶι ἐτι ἡμὶν εμ- 

καὶ ἀνθρώπων οὐ ὅλῃ (Ὁ. ἴῃ τηϑῦσ, Π1. ΡΥ. 6] 566. 
ἐμπεσόντων Α.Β.Ο, (ὑεῖ. συμπεσόντων. 

τοσούτων χωρίων Ἀ. Β. ΟΕ, διαλειπόντας Δ, τοῖς λόχοις Α.8.0.Ε.,1 Ἵ 
ΘΟΥΤΘΟΙΙ, ΖΦ. (Οί. τοὺς λόχους. ἡμῶν] ἡ μὲν Α. προσιᾶσιν Ἀ.ΓΟ.1. Ἧς ̓,. 
προϊᾶσιν Β. ἦ] εἰ Β. ρτ., εἴ Α.0.1.Κ. 1, ἣ ἴῃ ἥ τασίδίατῃ (Ὁ., οἵ ΡΥ. ἄνευ 
ὁδὸν, οἱ ἣ ΡΓῸ ἦ. 122 διάλοιπον Οὐρτ. ἔσται Α.Β.Ο.Ε. (ὐεῖ. ἔστι. ὄντων 
οἵη. Δ. διακόψεται οὐ ῥάδιον ὥστε λόχον Α. διακόψετε Οσ. ΡΥ.» ΔΘ ῺΒ τη: 
ΡΥ. οὐ, εἰ ἔσται ἴῃ Ἰἰζπιγα, τι ε ΡΓῸ αὐ [1556 ν]ἀθαῖιισ. προσιόντας. ἄν τε Α.Β.Ὁ. 
βοηθήσοι Α.Ὁ. εἷς ααᾶῖι (. τη. ΡΡ. πῃ] που 1,.,,ϑει οὐθεὶς Ὁ. ἘΠ... μένει 
Ζ. 14. ἔλεγε Α.Β.Ο.Β. (ει. εἶπε. μόνον Ὠ.Ε.Η.1. ργ. Κα. 1..Ζ. ἔτι 

ἔτι ὑμῖν 1)... Η.1. ρνυ. Κα 1,1. 

πη Ῥοβύ ἀθρόων οἴη. Δ. 
πολλῶν δαάπηι Α.Β.0.Ε. 

μὴ δέξωνται τοὺς πολεμίους. -“ϑυργᾶ 2, 
2,,12:.. Οὐκέτε : μὴ δύνηται βασιλεὺς 
ἡμᾶς καταλαβεῖν. ΒΟΉΝ, Οὕμη ρτῶ- 

12. διαλιπόντας) ]Πηΐογροδὶίο τηέθγ- 
φαῖΐο τμίογῦ οοὐογίος. ΧΕΌΝ,. 4276η- 
Βθηάα δαΐθιη κατασχεῖν τοῖς Δ. 

οἱ κράτιστοι] Ἦ. 6. ἀποῖογεβ σοουῦ- 
τη, λοχαγοί. ΖΕΌΝ. ἄλμαι. Ῥαοῖ. 
ἀπε θυ", Ὁ μὲν οὖν ἄριστος ἑκά- 
στου «λόχου πρῶτος καὶ ἡγούμενός 
ἐστι, ὃς καὶ λοχαγὸς ἐπονομάζεται" οἵ 
10. Ρ.13: Δεῖ δὲ τὸν λοχαγὸν διαφέ- 
ρειν τῶν ἄλλων. Ἐδάρδιη ἔογα Αὐγῖδῃ. 
6. 6: 6: Εἰ; .12.1 

πρῶτον] Ηἰβί. Οὐ. 5, 4, 37: Εἰ δέ 
τις πόλις---ἐπὶ πόλιν στρατεύσοι, ἐπὶ 
ταύτην ἔφη πρῶτον ῥέναιδ: ἢ. δε δύω Εἰ 
δέ τις πόλις μὴ ἐθέλοι ἡ κολωνθι εν ἐπὶ 
ταύτην πρῶτον ἰέναι" (οτηπηθηΐ. 3, 11, 
ἐϑ ΟῊΙ]ς ϑίθραπαβ πρῶτοι. 

13. οὐδεὶς πολβτῶα μείνῃ} Βιοίαχα αὐ 
Ογστορ. 3, 2, 8: Ὡς οἵγε ᾿Αρμένιοι οὐ 

5611, αἸἸο ὦ ῬΘΥΓΥΌΙΩ, οἰϊαπι Η!ίδγοη. 
11,15 : Οὐ μή σοι δύνωνται ἀ ἀντέχειν οἱ 
ἜΤΉΤΛΟΣ ααστῃ ὕυὐτορ. 8,1, 5: Εὖ εἰ- 
δέναι χρὴ ὅτι οὐ μὴ δέω 1.1 τη6- 
ἸΙογῈ5. νϑυϊθηῦ ᾿ηΐο μος εὐ δυνήσεται. 
ΡΙαίομ!β ᾿μθιρ. 1, Ρ. 341 Ὁ: Οὐ μὴ οἷός 
τ᾽ ἧς, ῬΠΠΘΟΌΙ Ρ. 48 Ὁ: Οὐ γὰρ μὴ 
δυνατὸς ὦ. οσοηέιΠπ (. Πιπάοτῆαθ δὰ 
ϑοΡἢ. (Εα. (ο]. το24. ΄᾽ο ΟἾγγ5. 
ΟΥ. 7 νῸ]. 1, ἢ. 274: Οὐ μήποτε ἀπο- 
τυγχάνῃ. 

14. ἐμποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι] Τῃ 
ειομα τοῦ μὴ σοηδοηίλπηΐ ᾿101Ὶ Ον- 
χορός 45. 25: ᾿Αποσοβοῦντες ἂν ἐμ- 
ποδὼν ϑθδιασ τοῦ μὴ ὁρᾶν, ὨΪΒ1 ᾿ϊς 
ααοαὰθ [β]]αηΐ. Ν, δα 2, 5, 11. 

ΡΨ 

[το] 

[11| 

ΙΞ ενοφῶν [13] 
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16 ἐκ τούτου παρηγγύησαν οἱ ,στρατηγοὶ εὔχεσθαι" εὐξάμενοι [14] 

17 

3 ΄ » Ν 5 7] 

ιϑ8λαγγος ἐν τῳ μέσῳ κενὸν ἐποίησαν. 

219 ἘΧΡΕΘΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ ΕῚ 

κ Χ ᾿ Χ ὦ 53 » ,΄ ᾿ ΄, 7, 
ποδὼν τὸ μὴ ἡδη εἶναι ἔνθα πάλαι ἐσπεύδομεν" τούτους. 

7ὔ ἣς ἴω ΄-“ 

ἣν πως δυνώμεθα, καὶ ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν. 
“- ΄ Χ ὁ 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ τοὺς λό- [13] 
5 ΄ » 7 Ω 7 εἶ , “ ε ψ 

χους ὀρθίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μέν λόχοι τῶν οπλιτων 
ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος ἕκαστος σχεδὸν εἰς 
τοὺς ἑκατόν᾽ τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς τοξότας τριχῇ 
ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ 
δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν ἑξακοσίους ἑκάστους. 

δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπορεύοντο. καὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ 
΄σ- ς Ἀ 3 ΄- ΄“- σ΄ ͵7ὔ 

Ξενοφῶν καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν πολεμίων 
φάλαγγος ἔξω γενόμενοι ἐπορεύοντο" οἱ δὲ πολέμιοι ὡς 
εἶδον αὐτοὺς, ἀντιπαραθέοντες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν, οἱ δὲ 
ἐπὶ τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, καὶ πολὺ τῆς αὑτῶν φά- 

διαχάζοντας οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν πελτασταὶ, ὧν ἦρχεν 
Αἰσχίνης ὁ ᾿Ακαρνὰν, νομίσαντες φεύγειν ἀνακραγόντες 

ἰδόντες δὲ αὐτοὺς [τ 5] 

ἐσπεύδομεν ἃ.Β.(.Ἐ..1. οογτεοΐαβ. Οὐεῖ. σπεύδομεν. 
. καὶ τούς τε λόχους Α.Β.Ο. νἹἀείαγ. ὠμοὺς] ἐμοὺς Β. ΙΡ 

στος εἰς ἑκατὸν ἘυϑίΔ 1}. Π. Ρ. 488, 2. 

πως] πῶς Ὁ-. ΡΓ., αἵ 
λόχος ἕ ἐκα- 

τριχᾶ Ὁ. ρτ. πελτασταὶ Α. 
τύ. τῆς τῶν π. φ. ἔξω γενόμενοι Α.Β.ΟὉ, Οεΐξ. ἔξω γενόμενοι τῆς τῶν π. φάλαγ- 
γος. 17. ὡς οτη. Β. 
Ἐ. ἀντιθέοντας Β. ἘΝ. (ὑεῖ. ἀντιπορεύονται" καί. 

αὑτῶν] αὐτῶν Α.Β.Ο.Ε. (εἴ. ἑαυτῶν. 
18. διαχάζοντας ϑοπηοΙάογιβ. [101] διχάζοντας. 

μος ἀε]οί Ὁ. .» 61 ἰδόντες--διχάζοντας ἴῃ ΤΠΔΓΕ;. τη. ΒΓ. 

ρ᾽ ἴῃ σ τηυΐϑδίο, Ε'. διεσπάθησαν 1,. 
τὸ μέσον Α. 

δῶν ἃ. αἰσχύνης Α.Κ. 

καρνᾶς 1. 

ὠμοὺς] ἘΌΥΠΊΆ]άτὴ οχ Ἠοπῃ. 1]. Δ, 
325 Ἑἀποΐδτη σΟΙΏΡΑΙαν Ἰάτὴ ἴθ μδητιβ 
οὐ Πρ Ὑ. ὁ: δ. Ὁ ΘΗΝ: 

τό. εὔχεσθαι] Νοῖα πιης Β5Βιιβοθρίδ 
ΒΟΙνυπί 5. 25. ΟΗΝ, 

τ8, διαχάζοντας)] Ηππηο Ἰοσυπὶ δα- 
ΒΙρθυϊῦ Τθοηο]αν!αβ δὰ ̓ Ογτορ. ΘΙ 
ἈῸῚ ππὰης οβῦ: Ἅτε οὐ δυναμένων δια: 
χάσασθαι τῶν Αἰγυπτίων, διὰ τὸ μένειν 
τοὺς ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν, δῃηΐθα δια- 
χωρῆσαι. Διχάζειν οϑΐ ἀἸνΊάΘ6Γο, ἴῃ απὸ 
ΒΘΡΆΓΑΓΘ. ῬάᾶββῖνΟ 56 η811, 4116ΠῚ ΨἹΠ]ΡῸ 
δα πῆς Ἰοσαπι {γαηβἔεσαηϊ, Δα Π101- 
τὰ νΟΓΡῸ ΠῚ Ροβαϊύ δαϊήδβ;: Ἤδη δὲ 
τοῦ καύματος ἀκμάζοντος καὶ διχαζού- 
σης τῆς ἡμέρας, ΑΌΪ ροεδίπηθ διχ. ἰῃ- 
ἰογργοίαϊςαν κλινούσης, Οὐ 510 τηθα!]0 
416 νϑὶ τηϑυϊϊθ. ἔμιηδιη αἰ ν]βαμη 561 
ΑἸτη] ]αΐαιη Αγαύιιβ 700 διχύωσαν αἰϊ- 

ἀντιπαραθέοντες ̓ ἀντιπαραθέοντας Α.Ο. ἀντιπαραθεο.. 
διεσπάρθησαν Α.Β.Ο,, 5εα μῖς 

ἐν 
οἱ] δὲ Ῥοβί 

κατὰ] πρὸς Ἐὶ. ἀρκα- 
ἀκαρνᾶν Α.Β.0.1. εὖ, οἸηῖ5850 ὁ, Π).Κ. καρνᾶς Η.].. ὁ 

ἀνακραγόντες Ἀ.---.α.1.Κ.ἃ.Ζ. ἘἈΑΜΟΣ τ Ὲ Ε, Οεί. ἀνὰ κράτος. 

οἴ, Απῇααϊογθπι δα! άθτῃ διιοίουϊδα- 
ἴθ 65: 4670; ατ18 ἰϑη6ῃ οἴβὶ Δα βευῖ 
Ροββιῦ δ]᾽οαηᾶθ, ᾿ρ88 ποίϊο αν ]βίο 8 
Ὁ ἢος Ἰοσο δ]ῖθῃᾶ δϑί, 4] ἡηξογυαϊὲ 
γοϊϊοίὶ βιστβοδθομθτη ροβίαϊαί. Αἵ- 
αἴθ φρο ᾿πϑβύ 1η νου διαχάζειν να] 
διαχάζεσθαι. Αοἴνα [οττηδᾶ 51 ἴῃ ἀνα- 
χάζειν ΒΌΡΙΑ 4, 1, 16. 5ῖ'η6 ναχϊθίαΐθ 
5115 ΤΕΡΘΓΙ ΓΙ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 4] πὶ δια- 
χάζειν ῬΑΥΪΓΘΓ αἸσΘΥ6 οἱ ᾿ἰσαϊ ὃ ΙσἸΥ 
να]ραίαπι διχάζοντας Δι ἀδοίον ΘΟΥΓΕΧΙ, 
5ΟΗΝ. 

οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν] Ατοδαϊοὶ, 
γεοῖθ ψουτξ Απιᾶβϑοιιβ. ϑαηΐ διΐθπι οὗ 
κατὰ μέσον 5. [5 

Αἰσχίνης ὁ ᾿Ακαρνὰν Τ6 α00 3,22: 
Αἰσχίνης ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν πελτα- 
στῶν τῶν ἀμφὶ Χειρίσοφον. ΞΟΗΝ. 

ἀνακραγόντες ) (Οηξ. 4, 4,20. ΞΟΗΝ, 
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ἔθεον" καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι: συνε- 
φείπετο δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ ᾿Αρκαδικὸν ὁπλιτικὸν, ὧν ἦρχε 

19 Κλεάνωρ ὁ Ο ᾿Ορχομένιος. οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο θεῖν, 
οὐκέτι ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο. οἱ δὲ 
Ἕλληνες ἀναβάντες ἐστρατοπεδεύοντο, ἐν πολλαῖς κώμαις 

20 καὶ τἀπιτήδεια πολλὰ ἐχούσαις. καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅ 

τι καὶ ἐθαύμασαν᾽ τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἣν αὐτόθι, καὶ 
τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἀφρονές 
τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρ- 
θὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδο- 
κότες σφόδρα μεθύουσιν ἐῴκεσαν, οἱ δὲ πολὺ μαινομέ- 

νοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήσκουσιν. ἔκειντο δὲ οὕτω πολλοὶ 

ὥσπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἢν ἀθυμία. τῇ ὃ 
Ἃ ὑστεραίᾳ ἀπέθανε μὲν οὐδεὶς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν πως 

ὥραν ἀνεφρόνουν" τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ 

[16] 

21 

ἐκ φαρμακοποσίας. 

πρῶτον ἢ). αὐτοῖς] αὐτοῦ Α.Β. 
ἐτράποντο ἢ». σογγεούατη δϑάδτη τη. 
πεδεύσαντο. 
Βα 

ὅσοι δὲ ΒΗΚΙΤΖ 
δυσχώρει. ὀρθῶς Α.Ο.Ε. ὁρθὼς 1.. 
ἐδωδηκότες Κ. πολλοὶ Α.Β.6. ρτ. 
μένης Ἐὶ. ἡ Ῥοϑβύ ἢν οῃ. Α.Β.0.Ε.. 
νουν Α.---Ε..1.2. (ει. ἐφρόνουν. 

10. τἀπιτήδεια] Π᾽οάοτιιδ, ὨΘΒοΪΟ 6Χ 
απὸ δαοίογθ, 1 γα! : Αὐτοὶ δὲ λό- 
ῴον ὀχυρὸν καταλαβόμενοι τὴν χώραν 
ἐπόρθουν, καὶ τὰς ὠφελείας εἰς τοῦτον 
ἀθροίσαντες ἀφθόνως ἑαυτοὺς ἀνελάμ- 
βανον. ΞΟΗΝ. 

20. τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅτι καὶ ἐθαύ- 
μασαν) Ατ᾿δίορῃ. Εἰςο]68. 644 : Τὰ μὲν 
ἄλλα λέγεις οὐδὲν σκαιῶς. Χεοη. Η. 
τ. 2, 2.2: Τὰ μὲν ἄλλα ὁ Δερκυλίδας 
φέρων καὶ ἄγων τὴν Βιθυνίδα διετέλει. 
106 Οὔτῖ580 διΐθπι ἦν δΔῸ δια εἱ Ο.β 
ὉΓ. ν. δηποί. δα 5. 2, 26ὅ. Θ'ἷιο νεῦθῦο 
Ἦϊσ ΠΟῊ ΤΩΔΡῚ8 ὉΡα5 αδπι Ογπερ,. 5. 
38: Οὕτω δὲ ἐπίχαρί ἐστι τὸ θηρίον 
ὥστε οὐδεὶς ὅ ὅστις οὐκ ἂν ἰδὼν---ἐπιλά- 
θοιτ᾽ ἄν" 12, τ4. ἘΠ ὉΌΪ ᾿τηροτγῇ. οτη]8- 
Βηπι Η: (ἀν. Ε,.1,..; 6, 2,.34: Ογτορ. 
ὅ. 2..24.. οἱ. 0] Ἱπβηϊναβ 1....0ὅ.;» 4. 
26. 

ἤμουν) δυάδα 6χ ἢ.]., ὐ νἸἀδίατ, ἐμέ- 

ὁ. θα. 1). 
ἐστρατοπεδεύοντο Α.Β.Ο. δῦ. ἐστρατο- 

τἀπιτήδεια Α.Β.Ο. ει. τὰ ἐπιτήδεια. 
56, ἐν Βύν- Ο. ΠῚ. ῬΓ. γΕ] 566. δ ὁπ. δι ϊδβ ν. σμήνη οἰζΔ 8 ἐς 

κόλχους ἐμβαλόντες οὐδὲν ὅτι καὶ ἐθαύμασαν---φαρμακοποσίας. 
ἐγίνοντο Α.Β.Ο. ἐγένοντο 1488. 

10. ὡς Α.Β.0.Ε.. (δῖ. ἐπεί. 

δὲ δηΐθ πολλὰ ΟΙΏ. Δ. 

Οεῖ. οὐδὲν ἦν. 
ὕμνουν Ἀ. οἵ 

ἠδύνατο Α.Β.Ὁ. ἐδωδοκότες Δ. 
καὶ οτη. Εὖ. 21. ἔκοιντο ἃ. γενο- 

πως Δ.Β.Ο. (δῖ. που. ἀνεφρό- 

τῳ κατείχοντο ἰηἰογργοίαίαγ. 5ΟΗΝ. 
κάτω διεχώρει) Η!ρροον. γΟ]. 5»ΡὈ 

2 30 [λύ{-: Ἢ δούλη, ἡ ἀπὸ καταπότου 
ἄνω μὲν ἐχώρησεν ὀλίγα, κάτω δὲ 
πολλά. Ἐπ᾿ 41101 526068. 

21. ἀθυμία] 4, 3, 7: ᾿Ἐνταῦθα δὴ 
πολλὴ ἀθυμία ἢν τοῖς Ἑλλησιν. ΕΝ, 

ἀνεφρόνουν] Οοπῇ. ιοάογα8. 14; 
20. [06 θοσδιῃ π26116 Ρ]Ώ15 21, 12: 
““ΑἸιπα σοηὰβ ἴῃ θοάθιῃ Ῥοῃηΐί δἰ, 
δοηΐθ ΘΔΏΠΟΓΠΊ, Τη6]118, ααοα 80 ἴη- 
58 Π18, α18Π| σΊΡΉΙζ, ΠΠΘΘΠΟΙΠΘΏΟΠ ψο- 
οαηδ. [ἃ οχιϑαπηδία" ΘΟΠίΓΆὮΏΙ ἤοτθ 
ΓΠΟαοαΘΠατ)], αὰο βοδίθηῦ Β|1νε6.᾿ Με- 
ταἸη1 ο᾽αδάθιη ργοοίογθα 1] ΟΒΟΟΥ 1688 
2, τοῦ;. Βίγαθο: 12. ἢ: 540: ΠΝ Β 
ΝΩΑΝ εἰν δ Ῥγοοορία8 Β. ἀοίῃ. 4. 2 
ΔΑ] 8 αυϊάθπῃ ἴα : Ἔν Τραπεζοῦντι 
δὲ τῇ Ποντικῇ ἐκ τῆς ̓ πύξου γίνεσθαι 
μέλι πέπυσμαι, βαρὺ δὲ τὴν ὀσμὴν 
τοῦτο εἶναι, καὶ ποιεῖν μὲν τοὺς ὑγιαί- 
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“22 Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς παρασάγγας [17] 

ἑπτὰ, καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν 
Ἑλληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ Σινωπέων 
ἀποικίαν ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας 

23 ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν ταῖς τῶν Κόλχων κώμαις" καν--: 
τεῦθεν ὁ ὁρμώμενοι ἐλῃζοντο τὴν Κολχίδα. ἀγορὰν δὲ παρ- 
εἶχον τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς 
ΜΠ ὩΣ ὉΕ καὶ ξένια ἔδοσαν βοῦς καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον. 

24 συνδιεπράττοντο δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων τῶν 
ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οκ κούντων, καὶ ξένια καὶ “παρ᾽ ἐκε- 

25 νῶν λυ». βόες. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν θυσίαν ἣν εὔξαντο [18] 

ον αν. ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες ἀποθῦσαι τῷ 

5.2. Ἐνταῦθα, Ἐ- ΕἾ. τ, ΚΤ 7, δ᾽ Δααπηί ἃ.Β.. σταθμοὺς δύο Α. 
παρασάγγας ἑπτὰ Α.Β.Ο. (εἴ. ἑπτὰ παρασάγγας. ἦλθον Α.Β.Ο.Ε. Ὁει. δι- 
ἢλθον. θάλασσαν Α.Β.Ὁ. κολχῶν (Ὁ. ἢἰϊς εἴ σατη Α. 1ηἴτϑ. κώμαις - 
[τὰ δ ΠΛΔΤΡῸ Ὠ.Ε..Ε. Οξδι. χώραις. 23. κἀντεῦθεν ὁρμώμενοι ϑἴθρῃδημβ, ἐν- 
ταῦθα ὁ ὁρμώμενοι Α., ΟΠ1550 καὶ, κἀνταῦθα ὁρμώμενοι Β.Ο.Ες (ὑεέ. καὶ ἐντεῦθεν 
μέν. ἔλυε ΕἸΣ ἐμὲ 
τε] τότε ἃ.Β. Ό. ἔδωκαν ξένια Α. 
Τὴ. 866., σὺν δ᾽ ἔπ πραττον" τὸ Α. συνδιεπράττον Κ΄. 
τη. 8ες. δ α1ύ δὲ, γὰρ δὴ Δ.Β. ΒΙΠΆΠ|5 αἸορταρἷα 5, 7, 33. 

πλέον Ροϑβί ἦλθον οτη. Κ.Η.Κ.1,.Ζ. 51ς 2, 3, 
4. πρῶτα ἩΠαξατη Ροβὲ ἀνηρώτα οἷ Ἰηΐτα 5. 25. ἠλίδα ροβί παῖδα. 
νἹ ἀφέαν απο ἦλθον οπη. (Ὁ. ρΥ., 564 δ α1 τη. Ρν. 
ΒΗ... τὰ τηᾶγρ.. 1., ΟΌΪ βουναΐ πλέον. 

κολχῶν Α. ξένια παρ᾽ ΑἸ 

νοντας ἔκῴρονας, τοὺς δὲ ἐπιλήπτους 
εἰς ὑγίειαν ἐπανάγειν αὖθις. Αα αι 
Δάβουρβι, αἴθ πὰς ὐδηβἔουσθ ΠΟΪΟ. 
Ααάο Ἰοσαμι (1811 Ῥαυββοησὶ οχ το : 
Γταϊθέ βὰν 16 (ὐοητπεσοθ ἀθ 1ὰ Μοῦ 
ΠΟΪΤΘ ἔ.1, Ὁ. 285. “Οη ἀέθ](ε ἃ '᾿Γαπηδη 
ΘΗ ΤΟΙ ΟἸΠΩ ὁϑηΐ5 παϊπίδτιχ 46. τη 16] 
α᾽Αθαζὰ 41] 6βί ἃ ἐγτὸβ θΟἢ τηδτοΠέ, εἔ 
ὯΘ νϑαΐ 16 4 Ρᾶγαὰβ Ἰ ὍσααΘ : 1] εβί 
αἼπη6 ὑτὸβ-τηδιιν αῖβα απ τέ, 1] σαπ88 
ὍΏΘ ΙΥ͵6886 δῇἴτθιβα ἃ οθιχ 4] 6ἢ 
τηδηρθηΐ, οἱ ο᾽δϑδί ΡΟῸΣ οο]α 4 ὌΠ 
ΤΠ ἌΡΡΕ6116 οἴ -ϑαϊ οὶ πιὶοὶ ξοΪ. ΟἿ δῇ 
ΘΟΙΏΡΟΞΘ τπ6 ὈΟΐΒΒΟΙ ἄνθος 16 παγάθηξ ; 
ΟἿ ΘΠ πΊ6]6 δἴιββὶ ἀνθὸ 1ὰ ΠΟΙβΒΒοὴ (68 
ΤΑἸ]]οὺ ἔουιηθηΐό ἀρρεβὶ]έα ὄοζα, Ροὺγ 
1 ἀοηπθ} ΡΒ ἀδ ἴοτοθ." Θαρῃ 1Ἰο- 
Οὕτη 51 σορῃϊζατη Παρ αϊββοῖ Μη ποσί. 
ἀξεοργ. νο]. 6, ρατί. 2, Ρ. 426, ροίπ]8- 
Β6΄ ΘΥΤΟΤΕΒ να 105 οάνοσο. ΟΗΝ, Υ. 
Κοςἢ. Ρ. 110-112, 41] ἀρυα Χρη. τη6] 
σΟΥΓαΡία τη 1Π|6]Π0Ὶ σοηΐοηα!ῦ, σοπίτα 
απ Ηδιη]ζοπιιβ Ποβοσγοῖθ5, νο]. 2, 
Ρ. 2383 5. οὖ 8111, 41 ἸΙἄθηι τη6] Ῥοπίϊ- 
σαπη, 46 αὰο τοι], 1η 6] κογαμῦ. 

ἐν Ῥοβί παρεῖχον οτῃ. Δ.Β.0.Ε. τραπεζούσιοι Ὁ. 
24. συνδιέπραττον Ό. ργ., το δά άθῃβ 

δὲ) γὰρ Ο. Ἀγ.» Ροβὲ αποά 
ὑπὲρ πλησίων ἴ,. 

ὕὅπαε ἐδοΐατα 
25. βόες----ἰκανοὶ οτη. Ὦ. 

22. Σινωπέων] Πιοάοτγαβ: Ως δ᾽ ἀνέ- 
λαβον ἑαυτοὺς ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἐπο- 
ρεύθησαν εἰς Τραπεζοῦντα, πόλιν Ἕλ." 
ληνίδα, Σινωπέων μὲν ἄποικον, κειμένην 
δὲ ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. ΑὙνίδττιβ 1η1- 
ΤΟ ῬετῖρΙ: Εἰς Τραπεζοῦντα ἥκομεν, 
πόλιν Ἑλληνίδα, ὡς λέγει ὁ Ξενοφῶν 
ἐκεῖνος, ἐπὶ θαλάττῃ φκισμένην, Σινω- 
πέων ἄποικον. καὶ τὴν μὲν θάλασσαν τὴν 
τοῦ Εὐξείνου ἄσμενοι κατείδομεν ὅθεν- 
περ καὶ Ξενοφῶν καὶ σύ. Αραᾶ Β1ο- 
ἀΟΥΆΤ ον Ὧ6 ᾿πίουρσείοιη [ΕἸ πατα 
ΒΘΟΠΔΙΙΒ : ἐθγέϊο ᾿ΐπο αἴθ ἹΤραρεξιέεηι 
Ῥεγυθηθρθ. Ῥευτπθηΐ θηΐπὶ νοῦθὰ ἐν 
τρισὶν ἡμέραις Δα ἀνέλαβον. ΒΟῊΝ. 
(ὐοηϑίαηίη. ΤΏθμη. Ρ. 12 Α: Τὸ δὲ 
καλούμενον θέμα Χαλδία καὶ ἧ μητρό- 
πολις λεγομένη Τραπεζοῦς Ἑλλήνων 
εἰσὶν ἀποικίαι, καθὼς καὶ Ξ. ἐν τῇ ᾿Α. 
Κύρου λέγει. 

24. ξένια ἦλθον βόες Η. Ὅτ. 7, 2. 
δῖ Βοῦν ξένια ἔπεμψαν. ἩΠΤΟΗ. 

25- ἣν εὔξαντο] 3, 2, 9. 
ἀποθῦσαι) Ἡ. ΟΥ 4, 3. 21: ᾿Αγη- 

σίλαος μὲν εἰς Δελφοὺς ἀφικόμενος δε- 

..ὕ 



“6 προστατῆσαι. 

27 
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Δὲ τῷ σωτῆρι καὶ τῷ Ἡρακλεῖ ἡγεμόσυνα καὶ τοῖς ἀλ- 
λοις θεοῖς ἃ ἃ εὔξαντο. ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα, γυμνικὸν ἐν 
τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο δὲ Δ Δρακόντιον Σπαρ- 
τιάώτην, ὃ ὃς ἐφυγε παῖς ὧν οἴκοθεν, παῖδα ἄκων κατακτανὼν 
ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ᾽ ἐπιμεληθῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος 

παρέδοσαν τῷ Δρακοντίῳ, καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον, ὅπου τὸν 
δρόμον πεποιηκὼς εἴη. ὁ δὲ δείξας οὗπερ ἑστηκότες ἐτύγ- 

- ε ΄ 

χανον, Οὗτος ὁ λόφος, ἐφη, κάλλιστος τρέχειν ὅπου ἂν 
τίς βούληται. Πῶς οὖν, ἐφασαν, δυνήσονται παλαίειν ἐν 
σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως : ὁ δ᾽ εἶπε, Μᾶλλόν τι ἀνιάσεται 
ὁ καταπέσών. ἠγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον τῶν 

» 7] ς ἴω 7 Ἁ “ , Ἃ 

αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι, δόλιχον δὲ ἵρητες πλείους ἢ 

δὲ ροβί ἄλλοις οτχ. 4.Β.(. ἃ δαάππὶ ἌΡΗΝ Ο. ΠΗ. ηὔξαντο Ἰὼ. ΑἸά. 
ἔνθα παρεσκήνουν Ζ. εἵλοντο δὲ] εἵἷλον᾽ οὕτως τὸ δε ἃ. Θυοά οΥΠ| ΕΧ ΨΆΓ. 
Β0Γ. 6χ (Ὁ. ρᾶι}1Ὸ Ροβί. αἰδυθηᾶδ. , ἔφυγε Α.Β.Ο. Ῥμοίαβ οἵ διυϊααβ ν. ξυήλη. 
(εἴ. ἔφευγε. παῖς ὧν οἵη. Ε΄. παῖς ἔτι ὧν Ῥῃοΐ: οἱ 14. οἴκοθεν 1 ἠλίδα 

αι! 

κατακτένων ξυηλῆ, οἵ ἴῃ τηδγρ'. ΠΊ. ΡΡ. 1 γρ οὕτως" παῖδα ἄκων κατα (τὰ ΤΉΔΓΡῸ 
ΔΌΒΟΙΒβιι5) κτενών (πῦ νἹἀθίαγ : τ πὰ, Θηΐπὰ ΤΙ [οτοθ ΥἹΧ ἸΘΡῚ Ροξβιιηῦ, 5864 νών 
ἰαπίπιτη σου τ πῇ νἹ ἀθίιτ) 6. ἠλίδα κατακτένων ξυηλῇ Α., ΟἸ15580 οἴκοθεν. οἴκοθεν 
παῖδα ἄκων κατακτενῶν ἤλιδα ξυήλῃ Β. Κοτίαββθ ΠΟΥΝ ΡΙοβίδί κατακανών. 
Ῥμοία5 οἱ ϑυϊᾶδβ ἀποκτείνας. 

γένετο ὅπου τοῦτον πεποιηκὼς Α, 
Α. Ο. Ἐε ὅκου παρεστηκότες. 
παίειν Β. 
σεται 1).1.Κ.Ζ. μᾶλλον ὅτι ἀνιάσεται "Γ. 
δολιχὸν Β.ὉΟ. πλεῖους (Ὁ. ΡΥ. 

κάτην τῶν ἐκ τῆς λείας τῷ θεῷ ἀπέθυ- 
εν ΤΠ κ᾿. 1, 1. ῬΙρΡ 08 ΘΟΙΠΙΟαΒ 
δ 9] 7; Ρ. 292 Ἐ: Ναύκληρος ἀπο- 
θύει τις εὐχήν. ἔνι Ι΄θὴ αποᾶ θυ- 
σίαν ἀποδιδόναι, εὐχὴν ἀποδιδόναι, γϑοΐα 
τηοηθηΐθ ΜΟΙῸ βιρτγα δά 3,2, 12. ΑΥ- 
ΤΊΔΏτι5 Ἀἢδῦ. 4.9.6: Καὶ ἐπὶ τούτοις 
τῶν μάντεών τινες μῆνιν ἐκ Διονύσου 
ἦδον, ὅτι ἡ θυσία ἐξελείφθη ᾿Αλεξάν- 
δρῳ ἡ ἡ τοῦ Διονύσου. καὶ ᾿Αλέξανδρος---- 
καὶ τῷ Διονύσῳ τὴν θυσίαν ἀπέδωκεν, 
Ὁ] ἱπορίο ἐπέδωκεν να]σαῖαγ. ΒΟΉΝ. 

ἃ εὔξαντο] Βιοάοτιβ 14. 20: Αὐτοί 
τε τῷ τε Ἡρακλεῖ καὶ Διὶ σωτηρίῳ θυ- 
σίαν ἐποίησαν καὶ γυμνικὸν ἀγῶνα, καθ᾽ 
ὃν τόπον φασὶ προσπλεῦσαι τὴν ᾿Αργὼ 
καὶ τοὺς περὶ Ἰάσονα. 5ΟΗΝ. 

ἔφυγε παῖς ὧν οἴκοθεν] Ἢ (τ, 1,.τ. 
ΣΙ: ᾿γγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων 
στρατηγοῖς ὅτι φεύγοιεν οἴκοθεν ὑπὸ τοῦ 
δήμου, ὍὈ1 ΠΌΘΡ τιητι5 ἐΥϑΒρΡΟΙΪ οἴκο- 
θεν ὅτι φεύγοιεν. 1)6 ΘΧΒΙΠΟ ΡῥτΟρΡίοΥ 

)6 ηλιδα ν. Δα 5. 24. 
στατῆσαι] προεστατῆσαι να] προσστατῆσαι Α, στρατηγῆσαι Τπ: 

ἐτύγχανεν ἸΑΣ ὁ Ὁ. 
οὕτω }).1.Κ. Ι, ἢϊς ΟΠ15515 ὁ δ᾽ εἶπε. 

δρόμω Κ. προ- 
26. ἐπεὶ 1,. 

οὗπερ ἑστηκότες Β-. ὅπερ ἑστηκότες 
δυνήσεσθαι Α.Β..Ε. 
μᾶλλόν γε ὅτι ἀνιά- 

μᾶλλον ὅτι γε ἀνιάσεται Ἠ.1.. 27: 

Πουγηοϊάϊαμα οοηΐ. ΜΙ 1]116γ. Π Γ. νο]. 2, 
. 220. 

δρόμου ἐπιμεληθῆναι] {9ὲ ργοϑβρῖοο- 
γοΐ, αοεισηαγοέ ἰοσιίην σμγγ θη αίμηη. ὃ. 26 
εϑύ τὸν δρόμον ποιεῖν. ΟἮἫΝ, 

26. δέρματα) ϑ΄οῇο)1α ΑτὐἹβίορῃ. ΡΙαΐ. 
1186 εἱ ,΄βρ. 692; ἱερεὺς τὰ λειπόμενα 
τῶν θυσιῶν, ἰὰ εβῖ δέρματα καὶ κωλᾶς, 
ἐλάμβανεν. ΞΟῊΝ. ϑ.θο]. ΒοΩΙ. νἱο- 
ΤΟΥΤῚ [ἢ ΘΟ ΔΤΏΙΏ6 ῬΥθοιηϊᾶ [1556 Ρὰ- 
ἰαΐ, 40 Θ ΠΊΟΤΘ 500]. Ηοιῃ. Π. Χ, 
Ι50: Ἐπεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην ἀρ- 
νύσθην, ἅτε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀν- 
δρῶν) τὸ παλαιὸν γὰρ ἐν ἀγῶνι βύρσας 
ἐδίδουν ἔπαθλα οἱ ὙΙεῖογ., καὶ νῦν Οἰ- 
ταῖοι Ἥρακλεϊ πεντετηρικὸν ἀγῶνα ποι- 
οὔντες βύρσας διδόασιν. Οαἰριτι5. αἱ- 
[Ὁ 6888]. δὲ Ηεγοάοί. 2, ο1, δέρ- 
ματα ἄεθλα ταδτηογαπίεδτση. 

27. δόλιχον) ϑδεοσπηάππ, ϑυϊάδηῃ οἱ 
ΘοΠΟΙΠϑίθη ῬΙΠ ΔΕ δα ΟἸγΙΡ. 3, 58 
δόλιχος εβ Βρϑίζιιπι βίδαϊογπι νἹρΊη{ 

ἐπειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα [19] 

[20] 



910 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓]. 

ἑξήκοντα ἔθεον, πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον 
[ ἕτεροι. καὶ] καλὴ θέα ἐγένετο" πολλοὶ γὰρ κατέβησαν 
καὶ ἅτε θεωμένων τῶν ἑταίρων πολλὴ φιλονεικία ἐ ἐγίγνετο. 
ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι; καὶ ἔδει αὐτοὺς κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐλά- 
σαντας ἐν τῇ θαλάττῃ ἀναστρέψαντας πάλιν πρὸς τὸν 
βωμὸν ἄγειν. καὶ κάτω μὲν οἱ πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο" ἄνω 
δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον μόλις βάδην ἐπορεύοντο οἱ 
ἵπποι: ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις 
ἐγίγνετο αὐτῶν. 

πάλη εἰ πυγμὴ Ὁ. ἔτεροι καὶ, ἴῃ. ῬτΙΟΥΙθ 15 ΘΙ ΟΠ 115 ΟΠηϊββα, ρυϊ 8. ἴπ 
δηποῦ, δα, ῬΥΊΟΥΪΒ Ρ. 23 ΒΌΡΡΙονΙΣ ύθρμαπιιβ μὰς δηποίδεοῃθ, αυδπη ΡῬδιιοΪ5 
πγαΐα]5 ΤΘΡΘΕ ἴῃ δηποΐ. 66. Αἰξουτιβ, 1] Ἰπβουαθγαΐ ἴῃ ἰθχύα Ρ. 52: “ Ιὴ πηθᾶ 
βαϊ. ΡΓΙΟΤΙ, βσαΐ οὖ ἴῃ 8}}18 ιδθ 1Π]Πὰτὴ Ῥγοβοθεβοιαπΐ, ροβῦ παγκράτιον ἸΘΡΊ ΓΙ, 
καλὴ θέα ἐγένετο. ΑἸΙ χα ᾿στίαγ ἀηΐθ Ὦδθο νουθᾶ ἄθεββθ, ΠῈΠΊΟ ΠΟ ἔδο 18 8η1- 
τηδανογίεθαΐ : 5βα αυϊα ἀεεββεΐ αἸνΊπαγθ, μος ΟΡΌΒ, Βϊς ἸΔΌΟΥ εγαΐ. Ας οοσΐθ 
ΠΟΒ νψεΐθρα αἰιϑοδπη Θχθιη ρ]ατα ἢΟς ΡΟΥΘ ]Ο50 ἰθοτα Ἰθναυαπί, φαογαχη ἰθοῖο 
Πδθς εβί, πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι. καὶ καλὴ θέα ἐγένετο. αης 
Δαΐθιη ΠΟΠ δχ δα ϊύπ ΠΔ 060, 564 ο᾽πι5 1ρΡ856 οσυ]αῖαβ ΒΌτη ἰββίῖϊβ.  ΘΠΘΕΙ5 ΘηΪτα 
ΘΟΠΉΙΠΟΙΆΠ5, 1Π ὈΙΒ]οΙΠθοα 5. ΜΟΙ ΘΧΘΠΊΡΙΑΥ ἴῃ απὸ ᾿ΐα Ἰορσοῦαίαν νἹᾶϊ, οἷ 
ΔἸλαα ΤΌΓΒαΓΩ ἴῃ ὈΙ]Π]ΟἴΉΘοα Κ. ΑπίοηϊἹ. 8 βχθιῃρίαν ἴπ 0 ἴδῃς δπιθπάα- 
ἘΙΟΏΘΙΩ ΔΗ ΠΟΐ ΘΥΆΤΩ, ΠΥ ΘΩΪΤῚ ΠΌΤ ΘΧΟΌ Δ ΘΓΕΓΙΣ ΡὈΤΊΟΥ Θα]10, ΠΟΙ Ροϊαεγαῦ. Ἧς 
ἘΧΕΓΉΡΙΔΓ ὈΙΡΠΟΙΠΘορα Κὅ. ΑΠΓΟΏΙ “ οατη σαίουῖβ ὈΙΘΠΠοὕΠΘοδο 1}}}π|8 Ἰρτι6 Ἰὰ πῇ Ρ6Γ- 
Ἠ556᾽ δηποίανι Μοτε]]. ΒΙὈ]οΐ μεσ Μδημβουιρίεθ Ρ. 259. ἈΌῚ αἰΐθσαση Ὀ10]. 
5. Μϑγοὶ ἢ. 370, σμαγίβοθαση ἴῃ 4. 566, 15 στη (βου γίδπο (Η.} ἴῃ τα 18 
σΟΠγ ΘΓ ΡΟΥΒΙ θεῖ. ὥὅροπίθδ δπΐθυῃ ᾿πθ] ΠσΊ 7 ΤΕΟΘΠΈΙΟΥΙΒ ΠῸ] 5 ΒΌΡΡΙ τη θη, 
αυοα 6556 νἹαείαγ δὔϊδτη ἴῃ Ε. .Ζ., 51 φυϊα, {Ἰδαθη τη ἰδοῦ 5 (ἀ81110 δὲ 
“Δοο 510, ΠΌΠ]άτη 6558 ἤάθηη. πολλοὶ γὰρ κατ. ΟΥη. τῆς ἐγίνετο 1). 
ἅτε] ἃ Α.Β.6. ἑτέρων Α.Β.Ὁ. ἐγίγνετο οτη. Ζ. 28. κατὰ πρανοῦς ἃ. 
θαλάσσῃ Δ.Β.6. ἀνόχγδ ει ἀραγόνο Α.Ὁ. εἱ ααὶ ἄποτρ. Β. εἴ 4] ἀποστρέψαν- 
τες Ε;., Τογίαββθ ὑΧῸ ὑποστρέψαντας, 4ᾳπῃοα σαπγἀναστρ. οοπἔαδιιηι ύ, 6, 538. ἄνω 
Ροϑβί πάλιν οτι. Α.Β.Γ.Ε. ἄγειν Δ.Β.Ο. Οεῖ. ἥκειν. μὲν οπη. Α. ὀρθὸν 
μόγις Α.Β.0.Ε. ἔνθα δὲ Ἰὰ. ἐγίνετο Β.Ο. αὐτῶν δααῖϊ ΟΟ. τη. Ργ. νεὶ 
566. 

ααδίποτ, φαοα ἀποάδοϊοβ ΟσΥΘ δ ἀγῶνα χωρεῖν. ἔζα καθιέναι τὰ δρά- 
ΤἝΟΌΤΤΕΤΕ ἀΘθΘδηΐ ἀροηϊβίθθ. ΘΓ ΠῚ, 
τα 81} ἰταάαπηΐί, ἔπ ΠΟΠΠΪΒῚ βθρίθμῃ 
βίδαϊουιιπ, απο σαγγεπάστχη οὐδΐ 58ρ- 
1165. Αἴαᾷαθβ βῖ6 σϑ τ 8ΟΟθρὶΐ 5000]. ἴῃ 
Η., ᾳυοᾶ ν. ἴῃ 5680]. Οὐπῇ. ἘδΌτὶ 
ἈΑροπιβίις. Ρ.9ο6. ΖΕΌΝ. Αρυᾶϑα1- 
ἀδτὴ 8}}} τΤϑοῦιτιβ κ' ρτὸ κδ΄, 46 400 
οοηξ. δηπηοῖ. ἱπέογργοίαπη εὐ “ΓΠ 65. 
Βίθρῃ. ϑϑοδμο]αβία ῬΙΠαΔΥῚ γε ]Ὸ πα- 
ΤΩΙ ΠῚ ΒΔ ΟΣ Π] ΠΟῚ ῬΟΠΪΌ. 

κατέβησαν) Δα οσεογέατηθη ἀδβοθπῆθ- 
γαηῖ. Βιμήδε : Καταβαίνειν. τὸ εἰς 

ματα ἀϊσπηίατ ροείθ Αἰποὶ. 5ΟΗΝ. 
ϑΟΡἢ. ΤΎΔΟΉ. 504, Ρ]αΐ. [μ6ρ΄. 3, Ρ. 8234 
Ό, εὖ 811} σο]]αΐ] βαηΐ δα ϑίθρῃ. 68. 

28. βωμὸν] 6 βωμοῖς ἴῃ ΟἸΓΕοΙ τηθ- 
[15 ν. ϑδϊτηαβ. Ρἤη. ἔχεσο. Ρ. 639-641, 
«ΦοΔηη65 [μυγθηῦ. Π)6 τη6Πη8. Ρ. 10 6. 
Ἐορίθου. 

ἐκυλινδοῦντο] Ῥτορηῖα εβϑὲ αευοῖσε- 
δαπέμν: Ὦ. 1. αιΐοπι ἔογίαββα οοουγίηιο 
σμγϑι ἀοΓεγεδαπίμν. (ὐδΐεγιιπα 46 συγ 
ΡΘΓ ἀβοϊνια ν. πττ τ᾿ ἂς δ Εᾳ. 8, 
6 Ξεη. ΗΙΡρδγςῆ. 53, 8,9. ΖΕΌΝ, 

[21] 

᾿ξ αο γα μὰ κυ σο 

-Ὡβαασοονδαν ψεεφνοα τς χρυ βϑαΡὶς 

τον, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

ΚΕΦ, Α. 

σ ᾿ ΝΝ “ ΄ “ Ἀὰ Ἂ 7 

Οσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
εῦ Φ ὦ 5 ΄ν ΄ “ 7 Ἂ, Ἃς , 

οἱ “Βλληνες, καὶ ὅσα ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι ἐπὶ θάλατταν 
Ὗ 3 - Ε Σ , ὟΝ Ῥ- 3 “- ἐὴ 

τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, καὶ ὡς εἰς 'Γραπεζοῦντα πόλιν 
ε ἧς 3 7 Η ᾿ « » ,ὔ ἃ 57 : 

Ἑλληνίδα ἀφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέθυσαν ἃ εὔξαντο σωτήρια 
ἂ ΄- “ “ 

θύσειν ἔνθα πρῶτον εἰς φιλίαν γὴν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ 
7 ΄ ἵ 3 ἉᾺ , ͵ “ 

“πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. ἐκ δὲ τούτου συνελθόντες ἐβου- 
7 “κ᾿ ΄“ι 7 οἾ ΄“. 53 

λεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς πορείας" ἀνέστη δὲ πρῶτος ᾿Αν- 
’ ’ὔ , ΝΕ Χ Ν 

τιλέων Θούριος καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, 
ὭΣ. » 7, "ὕ , Ν ͵ Ν. 

ὦ ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη συσκευαζόμενος καὶ βαδίζων καὶ 
΄ Ν Νε Ὁ “ε ἌΣ , 5.. Ἂ Ἂ 

τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει ἰὼν καὶ φυλακὰς 
’ὔ ’ “ ᾿ς δ) ΄ 

φυλάττων καὶ μαχόμενος, ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος 
7 ἴω ; ΄' ,, σ΄ Χ 

τούτων τῶν πόνων, ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοι- 
» εἰἥρρὲς Ν “4 3 Ὗ » Χ 3 Ν ε 

πὸν καὶ ἐκταθεὶς ὠσπερ Οδυσσεὺς ἀφικέσθαι εἰς τὴν “Ἔλ- 

ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως 1,. (δῖ. αὖ βΒαρτα. 
1. μὲν δὴ] μὲν οὖ ἃ. οἱ ἕλληνες ἔπραξαν Δ. 

ἀπορείᾳ Ἐ΄. ἀπορίᾳ Ἰζ. ἀποπορείᾳ 1.2. ὑπορείᾳ Ὁ. μέχρι Ἐ.1.Κ. (εἴ. μέχρις. 
εἰς Α.Β.0.Ε. (δεῖ. ἐπί. ἑλληνίδα πόλιν Α.Β.0, καὶ ὡς---ἀφίκοντο οτη. 
Ὁ.ΕῊΗ.ΚΚ 1, ἴῃ τηᾶσρ. 1. Ηδθοί οὔδη Β.., βεα ἐγεύσαντο Ρ7Ὸ εὔξαντο. καὶ ὡς--- 
λόγῳ οτη. Ζ. θύσειν ἘΝ. (ὑεῖ. θύειν. ἀφίκοιντο ἘΝ, Οδρῖ. ἀφίκοντο. 
2. ξυνελθόντες Β.Ὁ. λέων Α.Β.Ο.Ε. θούσιος Β.(.Ε. ξυσκευαζόμενος 
Β.Ο. ξυσκευασάμενος Α. καὶ τρέχων ροβί φέρων Α. ἰὼν] ὧν Α.Β.0.Ε. 
καθεύδων ροβὺ ὀδυσσεὺς οτχ. Α.Β.Ο. οὐτὴ τὸ λοιπὸν---ὀδυσσεύς ἘΠ᾿. 

ὅσα δηίθ ἐν οἵη. ἃ.Β..Ε. 

Ι. ἃ εὔξαντο--- θύσειν] 3, 2,0 
πόλιν Ἑλληνίδα] Αα6ο0 σοπδίδῃβ δὶς 

ἸοοῚ5 βΒιση]1τι5 οπηηῖθιιβ οτάο, πὖ ΔΙΓΕΥ 

᾽Οδυσσεὺς] ϑ'ροοίαί ἤοιη. Θά. Ν, 
118: Καδδ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν 
δεδμημένον ὕπνῳ. ΑἸετί Τογν 115 δὰ 

Ὁ ΠΡτϑυῖο ᾿ηἰγτοάιοίαβ νἹαθαῦασ, βισαΐ 
Η. ἀτν. 4, 8, 26, Β. Ἑλληνίδας πόλεις 
ῬΙῸ πόλεις “Ἑλληνίδας. Ὀιοτῦ Θπίτὴ 7, 
1, 29: «Ἑλληνίδα εἰς ἣν πρώτην ἤλθομεν 
πόλιν. 

λόγῳ] Υ. δα 2,1, 1. 

ΟΠΒατῦ. Ρ. 642. ΒΙΠΉ]Θῖη Ἰοοσιτη οχ [κι- 
ΟἾΔ 1 ΟΠ ΘΠΏΡ]. α. τ: ᾿Αλλὰ σὺ μὲν 
ῥέγκεις ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐκτα- 
θείς. “ΖΕΌΝ. Χορ. θην. 4. 21: 
Ἡδέως καθεύδω ἐκτεταμένος. ϑεα ἢϊς 
ΔΙ ου τι ΤΠ 51 {Πο16)αῦ, 

[2] 
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7ὔ “ » ΄ ε “ ; » « 

4λάδα. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύβησαν ὡς [53] 
3 Μἤ ᾿ Ἀν ψ' ΄ ΄ 

εὖ λέγει: καὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες οἱ παρόντες. 
ΠΩ Ν , ψΠ ον, Ἅ ἡ σὰ ἥν ὑ ΄, 

4έπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν ὧδε. Φίλος μοί 
» ἘΣ ΕΝ ὃ ᾿Α͂ ξί “-“ δὲ Ν ΄ 

ἐστιν, ὦ ἄνδρες, ᾿Ανα ἴβιος, ναυαρχῶν δὲ καὶ τυγχάνει. 
Ἃ 3 7ὕ 7 35, Ω 3 ΄σ Ν 7, 327 

ἣν οὖν πέμψητέ με, οἴομαι ἂν ἐλθεῖν καὶ τριήρεις ἔχων καὶ 
΄ ἈΝ ε ΄σ΄ 27 « ΄- β ΒΥ ΄- 7 

πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα: ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, 
7, ᾿', Ἂ Ξ' Αρδ ν ἰχέ Χ ΄ ᾽ ΄ 

περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω: ἥξω δὲ ταχέως. ἀκούσαντες 
΄“ «ς “ “ ν». ᾿, ’ 4“ 

ταῦτα οἱ στρατιῶται ἥσθησαν τε καὶ ἐψηφίσαντο πλεῖν 
ΧΝ ε ΄’ 

αὐτὸν ὡς τάχιστα. 
5 Μὲετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. Χειρί- [4] 

σοῷος μὲν δὴ ἐ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν. 

ὅσα μοι οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν τῇ μονῇ, ταῦτα 
6ἐρῶ. πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ πορίζεσθαι ἐκ τῆς πο- 

3 ἊΝ » Ἀ»Ὦ ε Χ 2 σ“ , 

λεμίας: οὔτε γὰρ ἀγορὰ ἐστιν ἱκανὴ οὔτε ὅτου ὠνησόμεθα 
Χ 7 ε Ἁ , ,ὔ , 

εὐπορία εἰ μὴ ὀλίγοις τισίν: ἡ δὲ χώρα πολεμία" κίνδυνος 
53 ᾿ ͵ ΕῚ - κ ΄ 

οὖν πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως 
ἣ, » , Ε] ΄ “-“ Χ 

"πορεύησθε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἀλλά μοι δοκεῖ σὺν προνο- 
΄- 7 Ἁ 7 27 ἃ Ἁ ΄σ « 

μαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, ὡς 
Ψ ε ΄-“- Ἁ Ἷ » “ Ἃ 27. ΄΄ 

σώζησθε, ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι: ἔδοξε ταῦτα. 
͵ 7 4 » 7 Ἀ ε ΄ 

8 Ετι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπο- 
᾿ ’, 5) 3 , “ ς κα ΄-“ Ἀ 

ρεύσονται τινες. οἷομαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τὸν 
[5] 

4. ταῦτα ΟΤη. ΞΗ ΤΑ 

9).Ε. (θεῖ. ταῦτα νε] ταῦτ᾽. 
ἄἀππί ἃ.Β.Ο.Ε.. 

λέγει Β.Ο.Ζ. λέγειν Α. (εξ. λέγοι. ταυτὰ 
δὲ δαάπηϊ ἈΓΠΡῚ ΟΝΣΝΣ τὴν ναυάρχειν Ζ. καὶ δα- 

με) μοι Α.Ο. οἴομαι ΑΞΒΟΣ Οεΐ. οἶμαι. ἡμᾶς Α.Β.Ο.Ε. 
(εἰ. ὑμᾶς. εἴπερ Α.Β.0.Ε. (ει. . ἐπείπερ. ἕστ᾽ ΟΗ. 5. τοῦτο Α, 
μὲν ἤδη ΑἸά. ὅσα μοι οὖν Α.Β.6, ὅσα οὖν Η.1,7΄. εξ. ὅσα οὖν μοι. 6. εὐ- 
πορία Α.Β.0.Ε.. Οεῖ. πάρεστιν. τισὶν ροϑβί ὀλίγοις ἀπ Α.Β.Ο. δὲ Α.Β.6. 
Οεῖ. τε. πολὺς Ε. ἀπολύεσθαι Α.Β.(. πορεύησθε Β.Ἐ;. πορεύεσθε Ἀ.Β. Ὀγ.» 
4] 686. π. η, (. (εἰ. πορεΐωνται. ς ἀλλὰ ---ἐπιτήδεια οἴῃ. ἃ.Β.0.Ὲ. σὺν 
προνομαῖς [).1. συμπρονομαῖς Ν.1᾽. συνπρονομεῖν ἴ,. (δέ. συμπρονομεῖν. πλα- 
νᾶσθαι Ἐὶ., ταὶ να οίαγ, εἴ ΘΓΘΡἢ. Οὐεῖ. πλανᾶσθε. σώζεσθε ἃ. δὲ ὡς τού- 
τὰν ἘΣ εν σις ἠδ, δεῖ λείαν] ἐπιμελείαν Ζ. ἐκπορεύονται Η -".- Τ. οἶμαι 
ΑἸὰ. εὐ ἔοντίαββθ Εἰ. βέλτιστον Α.Β.(.Ε. (εἐ. βέλτιον. 
αἱ νἹἀοίυτ. ὑμῖν Α.Β.Ὁ. 

4. ναυαρχῶν δὲ] Αρυὰᾶ ΠΙοάοτττῃ 
ΑΠδχιθΙ5. νοσαΐῦ Βυζαντίων ναύαρ- 
χος. ΖΕΌΝ. Ἀδοεῖβ Υ εβ56]. δηϊπηδᾶ- 
νγογς Απαχιθιατη [ορα. ΠΑν ΓΟ ΠῚ 
ΒΥΖΑΠΠΙ ὑππὶ ἔ]5βα 1ηΓ6]ΠσἹ 6χ 7, 1, 
2, 48 περί οοπίππαϊς ΠΙοΟάοΙ 8. 
δεα αυοά 8Ρ. Θαηάδιη ββύ, ἐλέγετο γὰρ 
εἶναι φίλος ᾿Αναξιβίῳ, βδο πα ππὶ Χεο- 
ΠΟΡΒΟΠῖθμ βου πα απὶ ξογεῖ ἔλεγε. 

5. Χειρίσοφος) θΙοάοττιβ 14, 80: 
᾿Ἐκεῖθεν Χειρίσοφον ἀπέστειλαν εἰς Βυ- 

εἶναι ἡμῖν οτη. Εἰ., 
τὰ μέλλοντα Η.Κ.1,. 

ζάντιον ἐπὶ πλοῖα καὶ τριήρεις---τοῦτον. 
μὲν οὖν ἐπὶ κέλητος ἐξέπεμψαν" λα- 
βόντες δὲ τῶν ἐπικώπων δύο πλοιάρια 
παρὰ τῶν Τραπεζουντίων ἐλήστευον 
τοὺς περιοικοῦντας βαρβάρους καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 50Η 

ἤ- σὺν προνομαῖς] Η. ΟΥ. Σ Τὰ τό: 

᾿ἸΕνταῦθα μὲν δὴ διεχείμαζε. καὶ αὐτόθεν 
΄- ΄ ΄.-. 

καὶ σὺν προνομαῖς τὰ ἐπιτήδεια τῇ 
στρατιᾷ λαμβάνων. 

᾿ῇψΨῸ 
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μέλλοντα ἐξιέναι, φράζειν. δὲ καὶ ὅποι, ἵνα καὶ τὸ πλῆθος 
εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων καὶ συμπαρα- 
σκευάζωμεν, ἐάν τι δέῃ, κἂν βοηθῆσαί τισι καιρὸς ἢ» εἰ- 
δῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρων 

“ ,ὔ Ε ΄ὔ Ὰ 

ἐγχειρῆ ποι, συμβουλεύωμεν πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύνα- 
ἊΝ ἊΝ Ν ΩΝ 5 57 Ν ΄ 5 ΄σ Ἁ ψ 

μιν ἐφ᾽ οὗς ἂν ἴωσιν. ἔδοξε καὶ ταῦτα. ᾿Ἐννοεῖτε δὲ καὶ 
, Υ, Χ “- ῇ ἡ 

τόδε, ἔφη. σχολὴ τοῖς πολεμίοις λήζεσθαι, καὶ δικαίως 
ς- κ 3 ΄ ΒΩ Ν ὌΝ Ἷ « ΄ 
ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων" ὑπερκάθην- 

ἣ « σ΄ ἈΝ 7] ΄ι ΄ Ἀ , 

ται δὲ ἡμῶν. φυλακὰς δὴ μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατό- 
53 Ἀ 3 ἃ ’ 

πεδὸν εἶναι" ἐὰν οὖν κατὰ μέρος μερισθέντες φυλάττωμεν 
σι Ὁ Ἃὃ ͵ «ε “-“ σ΄. ε 

καὶ σκοπῶμεν, ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι. 
Ὥ “ ε΄ “κι » 7 ω σ Φ 

τοέτι τοίνυν τάδε ὁρᾶτε. εἰ μὲν ἤἠπιστάμεθα σαφῶς ὅτι ἥξει 
“ , Ὑ, « Ν Σ»ῸΝἝΝ Ἂ ,, Ἔ ͵, 

πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανα, οὐδὲν ἂν ἐδει ὧν μέλλω 
ν ν ΄“΄ 3 » -“ 3, ἴω σ΄“ 

λέγειν: νῦν δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι 
πλοία συμπα (ζ ὶ αὐτόθ ἣν μὲν γὰρ ἔλθ μπαρασκευάζειν καὶ αὐτόθεν. ἢν μὲν γὰρ ἐλθῇῃ, 
«ε , 3 ΄ 2 » ΄ ΄ Ἂ » 

ὑπαρχόντων ἐνθάδε ἐν ἀφθονωτέροις πλευσὸόμεθα" ὰν δὲ 
ΝῚ " ΄“΄ 7 ἅἯ 

1τ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐνθάδε χρησόμεθα. ὁρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολ- 
λάκις παραπλέοντα᾽ εἰ οὖν αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεζουν- 

[6] 

εἰδῶμεν) [101] ἴδωμεν. ξυμπαρασκ. ΑΙ 5: (ς 
Ῥοϑβϑί καιρὸς ἴηὴ Α. ἅΡτᾶ- 

μενόντων μελλόντων. Α. 
κἂν Α.Β.Ο. Οεί. καί. τισι Α.Β.Ο. Οεδί. τισιν ἄν. 
ΒΌΤΙΩ δέ. ἦ εἰδῶμεν] εἴη δῶμεν Α.Β.Ο. Οει. ἢ ἴδωμεν. ὅπη 1. ἐάν Α. 
Β.Ο. (ει. ἄν. ἐγχειρῇ ποι ξυμβουλεύωμεν Β. ἐν χειρίποι ξυμβουλεύωμεν ᾿ς 
εἴ, ἢ ΒΈΡΕΙ ε Δα αϊΐο τη. ὑτ. Ο. ἐγχειρῇ πη συμβουλ. Ε. (ὑεί, ἐγχειρῇ τι ποιεῖν, 
συμβουλεύωμεν. 9. δὲ Α. Ο(εῖ. δή. καὶ τότε δ᾽ ἔφη Κ. [ἀρ] ληίζεσθαι. 
ἐπιβουλεύσασθαι 1)... ἐπιβουλεύεσθαι Ἡ..---Ἰ,.Τ. φυλακῆς Α.Β.Ο.Ε. Οει. 
φύλακας. φυλακὰς ΚΚΊΘΏ]. ΜηΘΙΠΟΞΥΏ. νΟ]. 1, Ρ. 213, αἰ Η]δι. τ. 2, 4; 3. δὴ] 
δεῖ Ο. ἐπὶ τὸ στρ. Ἐ1τ|ι 1,.1.Ζ. καταμέρος μέρος ἴ΄. μερισθῶμεν φυ- 
λάττοντες Τὰ. ἂν δύναιντο Β.ΟΟ. δύναιντο Α. (Οὐεῖ. δύναιντ᾽ ν6] δύναιντο ἄν. 
1ο. ἐπιστάμεθα Ἡ.Τ. ἥξοι ΒΟ. πλευσόμεθα Β.Ο. Οὐδ. πλευσούμεθα. 
ἐνθάδε---τοῖς οτα. Α. κἂν δὲ μὴ ἄγοι Β. ἂν δὲ μὴ ἄγοι Οὐ τ, ἃ πῃ. δηΐ. Ιῃ ἢ 
τασιίαΐο, υοά ΒΙΤΏ116 Πτ[οτῶ κ. ϑουθοηάαπ ἸρΊτυγ ἂν νΕ] ἦν. δε: ξών. Πὰς 
ὁρῶ δὲ ἐγὼ Α.Β.Ο. Οεί. ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ. 

8. ἐγχειρῇ, ποι]  ιοάον. 14, 80: 
Ἐπεχείρησε μὲν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας. 
ὙἘΠτίς. 8, 27 : Ἧι (πόλει) μόλις ἐνδέ- 
χεσθαι προτέρᾳ ποι ἐπιχειρεῖν" Ἴ: 21: 
᾿Ἐπιχειρήσειν πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους" εἴ 
8118 σοῃία] τ π5 δα ϑίθρη. 68. 

9. μερισθέντες] ΠΙΊΡΡΔΥΟὮΙΟΙ 4, 2 6ϑ8ί 
κατὰ μέρος τὰς φυλὰς ἀναπαύειν ; τάϑτη 
4110] ἐν μέρει ἀϊοῖι. 5ΟῊΝ. 

1Ο. πλευσόμεθα) ἘἙογπιδῖη Πϊς 6Χ 
ΤΑΘ ΠΟΥ θ5 ἀσθο 5 οἱ 5, 7: ὃ, οχ {11- 
Ρι5 τοϑεϊδαΐα πη, Δ] [ΒΓΔ ΠῚ ἜΤ 
751, 8, ΒΘ ΙΒβίτηθ απ 1118, τη816 {1586 
Ῥογτηπίβϑίατηῃ 1)οηοβύ 15 ἰοο15. Ρ]σΙ- 

πλέοντα Ζ. 

τὴ ῖ5. οβίθῃαις ἃ. Πιηαοτῆυβ δα 168. 
δίθρῃ. ν. Πλέω, Ρ. 1104 5., υὖ πα Χε- 
ΠΟΡΒΟΠΕ αυϊάδιη, οαἱ] νεῈ] ὑποδεξοῦμαι 
ΙηοΥΘ ΒυΖδηπογιτη, οἰϊδη) ἐσοῦμαι 
Γγεααθηϊδηίιμη, Ἰηΐοστιηῦ ΠΥ] Ρ]6τ1- 
αι ὕοπη. 3,11, 18, δαΐ πιεῖσθε οην. 
4. ἢ. 46 αὺο ν. 10. ν. Πίνω,Ρ. ΤΟρ9 5.» 
ααΐ ΑἸπα 6] αβηηοα! ααϊσαυδηι {10π- 
δμάτπιπι νἹἀθαΐτγ, νοΐ νευσούμενοι 518- 
Ὀ͵ΓΆ 4: 3: 12; 0Ὁ] ο Ἰαΐθῦ ἢ 16] ΟΥ ΤῊ 
Βουρίαγσα. Ἐδηάθιη 6556 ΔΠοσατῃ Αἰ- 
ΠΙΘΟΤΊΙΠῚ 1ἢ 5.110 118. τί οηθτη αἸούατα 
δα Π6β. Βίθρῃ. ν. Φεύγω. 
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τίων μακρὰ πλοῖα κατάγοιμεν καὶ φυλάττοιμεν αὐτα τὰ 
πηδάλια παραλυόμενοι, ἕ ἕως ἂν ἱκανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ᾿ 
ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν κομιδῆς οἵας δεόμεθα. ἔδοξε 

12 καὶ ταῦτα. ᾿Εννοήσατε δ᾽, ἔφη, εἰ εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ [7] 
κοινοῦ οὺς ἂν κατάγωμεν ὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν 
μένωσι, καὶ ναῦλον συνθέσθαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφε- 

ω 2, ἣν ζω ΄ ͵ὔ ΕΣ ὃ Ὑ] ι Ἶ 

13 λῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα. Δοκεὶ τοίνυν μοι, ἐφη, ἢν ἄρα Ἷ 
καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται. ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς 
ὁδοὺς, ἃ ἃς δυσπόρους ἀκούομεν εἶναι, ταῖς παρὰ θάλατταν 
οἰκούσαις πόλεσιν ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν. πείσονται γὰρ 

ἐγ Ν ΄ι ᾿ ΄ι 

καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι ἡμῶν ἀπαλ᾿. 
λαγῆναι. ' 

ω Χ ’ὔ ν, “-“ Ἁ 

᾿Ενταῦθα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. ὁ δὲ ὡς [8] 
27 Ἀ » 7 » -“- Ε 7 Ἁ 95ῸΧ Ἁ Ἁ 

ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν οὐδὲν, τὰς δὲ 
΄- σ “- . 

πόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν, λέγων ὅτι θᾶττον ἀπαλ- “ 
7 ἊΟ ΕΥΣ ͵7ὕ͵ ΑΨ. 7] ΒΥ Χ ,, 

15 λάξονται, ἢν εὔποροι γένωνται αἱ ὁδοί. ἔλαβον δὲ καὶ πεν- 
ῇ εν ζω πρὶ ᾿ δ' 

τηκόντορον παρὰ τῶν Τραπεζουντίων, ἡ ἐπέστησαν Δέ- 
Ψ - ὔ “ , Α 

ξιππον Λάκωνα περίοικον. οὗτος ἀμελῆσας του συλλε- 
γειν πλοῖα ἀποδρὰς ᾧχετο ἔξω τοῦ “Πόντου, ἔχων τὴν 
ναῦν. οὗτος μὲν οὖν δίκαια ἔπαθεν ὕστερον" ἐν Θράκῃ 

μακρὰ] μικρὰ Β. ἘΠῚ ΚΟ ΎΤ φυλάττωμεν Α. φυλάττομεν Ὁ. τὰ ΤΏ. 
Ὁ: ἀπορήσομεν Ἀ.Ζ. ἀπορήσωμεν Ε. Ἔ., 12. δ᾽ οἵη. Α. ἀπὸ τοῦ 

κοινοῦ Ἀ. ἐκ κοινοῦ Ζ. κατάγωμεν Ἀ.Β.Ο. ἀγάγωμεν Ζ. Οὐεΐ. καταγάγωμεν. 
ἕνεκεν Α.Β.Ο. (εἰ. ἕνεκα. ναῦλον] ναύσταθμον Β.Ο.Ε. ναύσταθμος ἃ. ἔυν- 
θέσθαι Α.Β.Ο. ὠφελοῦντες καὶ οτη. 1). Ε᾿.---Ἰι,. ὠφελοῦνται Α.Β.ΟΙ,. 

14 

ὠφελῶσι "1... σογγοοίμβ 1Π ΤηΔΓΡ'. 13. μοι οπῃ. Ὦ. ἐκπεραίνητε Ἐ᾿---Ἰ,. 
ἀρκεῖ Α.Β.0.Ε. δυσπόρως “. ἀκούομεν] δοκοῦμεν Ὠ.Η .---ἰ,. οἴ σοΥΓ. ἴπ 
τηᾶτρ. “Ν. οἰκούσαις Α.0..Η.---ι, Ὁεί. οἰκουμέναις. πείσονται γὰρ ὁδοποι- 
εἶσθαι Α.ΕΠΝ. πείσονται γὰρ ὁδοποῖσθαι Β.Ὁ. καὶ διὰ τὸ φοβ. οτα. Α.Β.Ὁ. 
βούλεσθαι ἡμῶν Β.Ὁ. εἔ φαὶ ἡμᾶς Ὁ. βουλεύεσθαι ἡμῶν Ἀ.Ν, εἴ ααὶ εὖ Τ᾿ ας. 

βουλεύεσθαι ἡμᾶς. 14. δὲ Α.Β.Ο. (ει. δή. ὁδοιπορεῖν Α.Β.6 Ε. Ὅεί. ὅδο- 
ποιεῖν. ἀκούσας 1). Ἐ.Ἐ᾿--- Ὁ ΗΖ ἔπεισεν ὁδοποιεῖν Α.Β.Ο.Ε. Οεῖ. ἔπεισε 
ποιεῖν τὰς ὁδούς. 15. πεντηκόντερον Ἐ.Ϊ.Κ.1,.. τῶν δἀάππὲ Α.Β.Ο.Ε. η0. 
λάκωνα Ἀ.Β.Ο.Ε. Οεῦ. λακωνικόν. ἕξυλλέγειν Α.Β.Ο. Οεῖ. συλλαβεῖν. ἔχων 
τὴν ναῦν οτη. 10. ἐν θράκη γὰρ πολυπραγμονῶν τι σεύθη Ἐϊ. 

11. κατάγοιμεν] Νὶ ἀδάμποογα ἴῃ 
Ῥογίαμῃ ; απο ἃ ΡΥ ἀΟΠἰθιι5 λα τεν 
Πεοθαΐ, ΒΙ ΤΏ ΠΟΥ κατάγειν αἸοείατη. [1η- 
ἔτα 5. τό. δααϊον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 
5ΟΗΝ, 

παραλυόμενοι) ΤοΠἸ5 Βα Θγηδοα- 
115. Πεντήρεις παραλελυμέναι τοὺς ταρ- 
σοὺς, χαϊθιι5 ἀθπητ ογδηΐ γϑτηὶ, Βαηΐ 
ῬοΙγΌΙο 8, 6, 2. 5ΓΗΝ. 

12. οἰκούσωϊ Η.Οτ. τὶ 59 Π}ΠΛλεῖ- 
σται πόλεις τῶν δεομένων τῆς θαλάττης 

περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι" 7» 8: 
5. Εἴ τινες πόλεις διὰ τὸ μικραί τε 
εἶναι καὶ ἐν μέσαις ταύταις οἰκεῖν. ῬΠο- 
ΟΥ̓465 ἀρ. Πίοη. Ομσγβ. ΟΥ. 86, νοὶ]. 2, 
Ρ. 8ο. 

14. ἑκούσας ἔπεισεν] Η. σε. 6; Ι, 
ιδ: Ὑποσχόμενος αὐτῷ τὴν. πόλιν πεί- 
σας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν. Εἶχ 
οομ γαυῖο ἄκων σΟΠΪ ΠρΊΕαΣ οατὴ βίᾳ, 
ἀνάγκῃ, οὖ ΞΙΠ]Π10τι5 νοσα]18. 
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Ν ἣ 4 “- Ε 7 ΘΝ , 

γὰρ παρὰ Σεύυθῃ πολυπραγμονῶν τι ἀπέθανεν ὑπὸ Νικαν- 
“- 4 ἥ,΄ Ν Ν ΄ Ἐνππιρ.3 

τιόδρου τοῦ Λάκωνος. ἐλαβον δὲ καὶ τριακόντορον, ἡ ἐπε- 
᾽7ὔ 7, 3 “- ἃ ͵ . ΄- 

στάθη ]ολυκράτης Αθηναῖος, ὃς ὁπόσα λαμβάνοι πλοῖα 
“ Ν , ᾿ ἣ ᾽ 7 

κατῆγεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα, εἰ τι 
3 5 7 7 ῳ ΄ι᾿ 7 ΄ 

ἦγον, ἐξαιρούμενοι φύλακας καθίστασαν, ὅπως σῶα εἴη, τοῖς 
Ἁ Ά ᾿ Ἂς - 5 

17 δὲ πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς παραγωγήν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἦν, ἐπὶ 
᾽ , ͵ Υ͂ Ἂ 

λείαν ἐξήεσαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ οἱ μὲν ἐλάμβανον, οἱ δὲ 
Ν 57 Υ̓ » » ᾿ Ν Ν « ΄-΄ Ν δι 4 

καὶ οὐ. Κλεαίνετος δὲ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἐαυτοὺ καὶ αλ- 
λον λόχον πρὸς χωρίον. χαλεπὸν αὐτός τε ἀπέθανε καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

ΚΕΦ. Β. 
Ε ἣν Ν ϑ 3 ἵΑ͂ χ4 3 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἣν λαμβάνειν ὠὡστε ἀπαυ- 
, δρνανα τὰν , » 7, ᾿Ν “- ᾿Ξ 

θημερίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου λαβὼν Ξενοφῶν 
8 Ιι “- 7, Αὲ παι Δ 3 ] τ: 
ἡγεμόνας τῶν 'Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς Δρίλας τὸ ἥμισυ 

“ ’7ὔ Ἂς Ν Ἁ 

τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ κατέλιπε φυλάττειν τὸ 
7 ΄ Ἁ 7 γ , ΄. 

στρατόπεδον" οἱ γὰρ ἴζολχοι, ἅτε ἐκπεπτωκότες τῶν οἰ- 
΄“- 3 7 ἴω 7 

κιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἀθρόοι καὶ ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. 
ε Ν 7, ν Ν ΝΡ χα 7 ε" Ψ 

2 οἱ δὲ 'Τραπεζούντιοι ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥᾷάδιον ἦν 
-“ » 5 7] Ν 3 “ 53 ΟῚ ἕ δ δ 

λαβεῖν οὐκ ἤγον" φίλοι γὰρ αὐτοῖς ἦσαν" εἰς δὲ τοὺς 
, Υ; 3 Ὁ ΄ 32 7. 

Δρίλας προθύμως ἦγον, ὑφ᾽ ὧν κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία 

λάκωνος Α.Β.Ο.}. (ὐεί. λακωνικοῦ. 
στρατόπεδον] στρατόπεδον ΒΟ: 
εἴ τι εἶχον Ὦ. Οἱ. ἃ ἐπῆγον. 

τό. ἐπεστάλθη Α. 
Ἀ Ἁ 

τὰ] κατὰ Α. 
καθίστασιν Α. 

λαμβάνει Ὁ. τὸ 
εἴ τι ἦγον Α.Β.6. 

χρήσαιντο Α.Β.0.Ε. 
1. ἐπὶ λείας Η.---Ἰ,.Ζ. ἐλάμβανον Α.Β.Ο.Ε. Οι. ἐνετύγχανον. κλεένε- 
τος Β.Ο. ἐξάγων Ζ. καὶ ἄλλον Α. ΒΟ, Οβί. καὶ τὸν ἄλλον. λόγον ἀ. 
πρὸς χωρίον χαλεπὸν οπῃ. Εἰ. 
στράτευμα οΟἸΐδΏ8. 
οἴῃ. Α.Β.6. ἡγεμόνα Β. 
κατέλιπε. κολχοὶ Ο. 

4] 1 ΠηΔ0'. αν ὁπόθεν, Ἐ.1. ὑγ. Κα... 

1. οὐκ ἢν ϑυϊάαδ ν. ἀπαυθημερίζειν, ἐ ἐπεὶ--- 
στρατόπεδον Α.Β.Ο. Οεῖ. στράτευμα. 

κατέλιπε φυλάττειν Α.Β.(. Οὐεῖ. φυλάττειν 
ἐκ δηΐθ τῶν οἵη. ἃ. ΒΒ... 5. ν. 1. 

ὁ δῃΐθ ξενοφῶν 

2. ὁπότε 10., 

ῥᾷδιον] ῥᾷον Κ'. φίλοι] φίλια Β. 
εἰς δὲ τοὺς δρίλας Β.Ο. (ὑεῖ. εἰς τοὺς δρίλας δέ. 

15. πολυπραγμονῶν τι] Αὐτίδῃ. Α- 
δ. 2, 13, 2: Ἵναπερ ὀλίγον ὕστερον 
πολυπραγμονῶν τι ᾿Αμύντας ἀποθνήσκει 
ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. ΒΟΉΝ. Οὐοηΐ. δὰ- 
ἵστη (6 ΠΟΧΊρΡρο 6.1,52:; 6.6, 5 

1. Δρίλας] [{ὰ εοἴϊαπη Θίθρδητι5 
ΒνΖ. ὅεα Αὐτίδητιβ ΡΘΡΙΙ Ρ. Ε. Ρ. 
ΤΖ3Σ Καὶ οὺς λέγει Ξενοφῶν τοὺς μα- 
χιμωτάτους καὶ ἐχθροτάτους εἶναι τοῖς 
ΤῬραπεζουντίοις, ἐκεῖνος μὲν Δρίλλας 
ὀνομάζει, ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν οἱ Σάννοι 
οὗτοι εἶναι" καὶ γὰρ μαχιμώτατοί εἰσιν 
εἰς τοῦτο ἔτι καὶ τοῖς Τραπεζουντίοις 

ἐχθρότατοι, καὶ χωρία ὀχυρὰ οἰκοῦσι 
καὶ ἔθνος ἀβασίλευτον. 1)γ}Π]ΠᾶΥ τὴ τ6- 
σἰοπθιη ΠΟΟ]α νοοδῦ! οίαὴ ὁχ 1) 8ῃ- 
ψ11}}} (ἀρορτάαρῃϊα δπίϊψαα ἰτααιῦ 8 ἢ. 
1. Τμγ μου. ΑΥὙΤΊΔΩΙ ΟΡΙΠΙΟΏΘΠΩ ἸΠΊρτιρ- 
πᾶ Μδημοῖῖ. (ὑθορυ. νοὶ]. 6, μαζί. 2, 
Ρ. 425. ΘΟῊΝ, Αἰπϑυνουῖίῃ. Ρ. το : 
“Αὐγδη δαάνδημοθβ ἃ Βυρροβιίοῃ {μδΐ 
ἴΠον σοῦ ϑδηηϊ, ἡ] 0ἢ γα πᾶν Ὀ6- 
ἔογθ (4, 8, 1) 566 δ΄6 [6 βϑὴη6 88 
Μδούομθβ; Δηα {Π18 15 ΡΥΟΌΔΟΌΪΙν (Π6 
ὍΠΒΘ ΘΟ." 



ἤΣ 5.) ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

» Ν Ν ΄ Ἀν ΄ : ΄ “- 

τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν 
“ ΄ 

ἐν τῷ Πόντῳ. 
3 Ἐπ δὲ ἢ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ. οἱ λληνες, ὁ ὁποία τῶν [3] 
χωρίων τοῖς Δρίλαις ἁλώσιμα εἶναι ἐδόκει ἐμπιπράντες 
ἀπήεσαν'᾽ καὶ οὐδὲν ἢν λαμβάνειν εἰ μὴ ὗς ἢ βοῦς ἢ ἢ ἄλλο 

τι κτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός. ἐν δὲ ἦν χωρίον πλον 
» “ ΕῚ “ ΄ , 

πολις αὐτῶν" εἰς τοῦτο πάντες συνερρυήκεσαν. περὶ 
τοῦτο ἦν χαράδρα ἰσχυρῶς βαθεῖα, καὶ πρόσοδοι χἀλεώμ 

«πρὸς τὸ χωρίον. ( οἱ δὲ πελτασταὶ προδραμόντες στάδια [4] 
πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, διαβάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες 

᾽ Ἀ .. "» 7 ᾿ ἈΝ 3, 

πρόβατα πολλὰ καὶ ἀλλα χρήματα προσέβαλλον πρὸς τὸ 
’ Ν ε 

χωρίον" συνείποντο δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ 
3 “ “ Ψ ΄ 

ἐπιτήδεια ἐξωρμημένοι: ὥστε ἐγένοντο οἱ διαβάντες πλείους 
Ἃ » ὔ » ΄ Ι Ν ᾿ ΄ » ΣᾺ 7 

5ἢ εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους. ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδυ- [5] 
΄σ Ἀ Ἀ 3 Ν 5» 

ναντο λαβεῖν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τάφρος ἣν περὶ αὐτὸ εὖ- - 
΄σ΄. 3 ͵7 Ἢ 7 τ “ » ““ ἥν 

ρεία ἀναβεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς καὶ 
7 7 4 Χ 

τύρσεις πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχεί- 
ε Ὁ ΟΥ 3 “-“ ε Χ » »Ὰ ἡ » ΄ 

ὄ ρουν" οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέ- [6] 
φ᾿ Ν 3. ν.1κ8 Ν ε 7, “ 5" Ἁ 

χειν, ἣν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν 
7, 7ὔ ΄σ΄᾽ « Ν « ΄ ΄ι΄ 

χαράδραν, πέμπουσι πρὸς ΚΞενοφῶντα᾽ ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς 
« “4 «ε Ἁ » αὶ 7 “ Ὑ , ’ὔ 

"ὁπλίταις. ὃ δὲ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἐστι χωρίον χρημάτων 
΄- 7 σι 3, ΄- ,ὔ νὰ 

πολλῶν μεστόν᾽ τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεθα" ἰσχυρὸν 
΄ 5 μ ΕΥ » ΄ Φ “ ΄ ἈΝ ΕῚ τι 

γάρ ἐστιν" οὔτε ἀπελθεῖν ῥᾷδιον: μάχονται γὰρ ἐπεξελη 

4. ἄνω οτα. Π.Ε.ἘΗ.1. ρτ. ΚΙ Τ. δρίῶλοις Κα. εἶναι ἐδόκει Α.Β.Ο. Οεέ. 
ἐδόκει εἶναι. ἐμπιπλάντες Ο. ΡΥ. καὶ] δὲ ΑἸ. οπι. .Ὁ. ΕΟ ἘῸΝ δ ἐπ 
ἘΠῚ: οὖν δα: Β. λαμβάνειν Α.Β.Ο.Ε. Οεδΐ. λαβεῖν. ἢ βοῦς Α. Β. ΟΠ. Οει: 
καὶ βοῦς. κτῆνος] κτῆμα Β. διαπεφευγώς Ἐς, 5018. χωρίον μητρό- 
πολις αὐτῶν Α.Ο.Ε. χωρίον μητρόπολις αὐτοῦ Β. ὍΟει. χωρίον ὃ μητρόπολις αὐὖ- 
τῶν ἐκαλεῖτο. ξυνερρυήκεσαν .Β.Ὁ. χαράδρα] χώρα ἴ). χαλεποὶ Α. 
Γ προδραμόντες Β. προσδραμόντες Ἀ.Ο., ἴῃ πο ἰΔπΊεη σ᾽ ἔπῖββα νυ] δῖ τπΓ ΡΥ. α, 
ἘΣ. Οεῖ. προτρέχοντες. διαβάντες] διαδραμόντες 1).}. Ἐπὶ“: ΤΟ Ζ- προσέβα- 
λον Α. ξυνείποντο Α.8Β. Οο. ἐξορμημένοι Α. εἰς οὐη. ἀ.Ὁ. Ἐ. οἱ φυϊ. ἢ 
δισχιλίων ἀνθρώπων Β. 5. μαχουμένοι ἃ. ἠδύναντο Ὁ. περὶ τὰ εὑρεῖα 
ΔΑ. περὶ τὰ εὐρεῖα Β.Ο. ξ δας πολλαὶ Η. ΑἸά. δὴ Α. Β. Ο. Οει. ἤδη. 6. 
οἱ δὲ Δ. ἀποτρέχειν Α.Β.Ο.Ε. Οει. ἀπελθεῖν. κατάστασις 0. Η --"- : αϑ 
πέμπουσί τε Α. ὁ δὲ ἡγεῖτο Α.Β.Ο.Ε. ὃ ἡγεῖτο Η. ΑΙά. Οεΐ, ὃς ἡγεῖτο. 
ἢ. δυναίμεθα Α.(.Ε. 

4. δορυφόροι) Τιάοπὴ 48] Ἰηΐγα ύ, 4, οἱ δὲ] οἱ πολέμιοι. Ἰάοπη ΠΟΠΊΘΗ ἰπΠ- 
23. ἀἸσαηίαν ἐξέρχεσθαι σὺν δορατίοις μὰν ΝΣ δα ἐπεξεληλυθότες 5.7. ΖΕΌΝ. 
καὶ ἀσκοῖς καὶ θυλάκοις καὶ ἄλλοις ἀγ- 6. ἐφ᾽ ἑνὸς] Ογτορ. Φ ΌΥΣ ᾿Ιδὼν 
γείοις εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους, δὰ ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν ἐφ᾽ ἑνός" 
ῬΓΕΡάδ ΠῚ ἀβρουίδηδηη. (εἰ 10. 5». 2. 26.) ΗὔΤΟΗ. 

5- ἀναβολῆς] Ογτορ. 7 . εβί ἐπὶ ἡ. ὁ δὲ ἐλθὼν] ὁ ἄγγελος. ΖΕΌΝ, » 5»1 
τῆς ἀμβολάδος γῆς. ΞΟΗΝ. 
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, « 7, 7 ϑ “ “ 

8 λυθότες καὶ ἡ ἀφοδος χαλεπή. ἀκούσας ταῦτα ὁ ΚΞενοφῶν 
᾿Ἂ Ν ἈΝ ᾿ ἣ᾿ εἶ Ἁ 

προσαγαγὼν πρὸς τὴν χαράδραν τοὺς μὲν ὁπλίτας θέσθαι 
ἥμι ἢ ᾿" “ ΞῸΝ Χ Ν Χ “- “ 

ἐκέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς 
3 “ “ “ - - Ν 

ἐσκοπεῖτο πότερον εἴη κρεῖττον ἀναγαγεῖν καὶ τοὺς διαβεβη- 
, Ἂ ν Ν [2 7 7ὔ ς ε 7 ἊΝ ΄σ΄ 

κότας ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν, ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ 
,,) 5Ὰ 7 Ν μ ᾿ - 5 ,]ὕ 

ο χωρίου. ἐδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ εἶναι ἄνευ πολ- 
λῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ῴοντο καὶ οἱ λοχαγοὶ τὸ χωρίον. 
καὶ ὁ Ξενοφῶν συνεχώρησε τοῖς ἱεροῖς πιστεύσας" οἱ γὰρ 
μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἤσαν ὅτι “μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ 

τοτέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. ι καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε 
’ὔ ᾿ ᾽ 7 Ἢ 

διαβιβάσοντας τοὺς ὁπλίτας, αὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας 
[4 Ἧ Ἀ Ν 3 ᾿Ξ 5) 5 ͵ 

ἅπαντας τοὺς πελταστὰς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. 
5 Ὁ ε σι 7 Ψ “ 

11 ἐπεὶ δ᾽ ἧκον οἱ ὁπλῖται, ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον ποιῆ- 
΄' ΄“ - δ ’ 5᾽ 35 

σαι τῶν λοχαγῶν ὡς ἂν κράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσθαι" 
Ἄ Ν ε Γ 7) » Ἧ ὮΝ “ ἊΝ 
ἧσαν γὰρ οἱ λοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων οἱ πάντα τὸν 

7] 7 “" 

τς χρόνον ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαθίας ἀντεποιοῦντο. καὶ οἱ 
Ν πῶ 5 Ἢ ᾿ ΄- - “- , 

μεν ταῦτ᾽ ἐποίουν ὁ δὲ τοῖς πελτασταῖς πᾶσι παρήγγειλε 
7 ἢ « ἐς ῳ 

διηγκυλωμένους ἰέναι, ὡς ὁπόταν σημήνῃ ἀκοντίζειν, καὶ 
Ἂ 7 “ κ᾿ ΄σι 7 

τοὺς τοξότας ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς ὁπόταν 
7 ’ “ δ “ Ἃ , 

σημήνῃ τοξεύειν δεῆσον, καὶ τοὺς γυμνῆτας λίθων ἔχειν 
ν Ν ’ὔ Ν Χ 3 ,ὔ “7 γ 

μεστας τὰς διφθέρας" καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμψε τούτων 

καὶ] καν Ἐ. ἄμφοδος Ἐ.ΕΗ.---Ἰ, 1. ἔφοδος Β. ῬΓ., αὖ νΙἀδίαγ. ἡ ὑπο- 
στροφὴ ΟἹ. 10. ὃ, προαγαγὼν .Η.-- ΤΠ 1. πρὸς οτη. [.. θέσθαι ἐκέ- 
λευσε Α.(ὐ. θέσθαι ἐπεκέλευσε Β.Ο. οί. ἐκέλευε θέσθαι. ἀμ ΉΜΟΣ Α. Ο. 
ῬΥ.. 4] Τὴ. ΗΓ. ν ἴῃ π' τηπίαν!, Εἰ. ἀνταγαγεῖν Β. Οεΐ. ἀπάγειν. - γὰρ 
δαάαηί Α.Β. Ο. Ε,. καὶ ἐδόκει 7, Οεῦ. ἐδόκει. ἀπαγαγεῖν Α.Β.Ο. οἷ ἀπά- 
γειν. δ᾽] γ᾽ Η.1.1,. γὰρ ρτο δ᾽ ἂν " καὶ λοχαγοὶ Ἁ. ΒΟ: ξυμεχετ. 
ρησε Α.Β.6, ἀποδεδειγμένοι μὲν ἦσαν Α.Β.Ὁ. ἔσται Α.ἘΒ. Ο. (οι. εἴη 
1ο. ἔπεμπε ἃ.Β.Ο.Ε. Οι. πέμπει. διαβιβάσαντας Ἡ.---ἰ,.Ζ. ἐὐβας λιο 
1)., οἱ, αὖ νἀ δίυτ, Ἐ᾿ (ει. ἀμαιμήσας, 11. ἐπεὶ---ἀγωνιεῖσθαι οἵα. Α.Β.Ὁ.Ε. 

κράτιστον Ζ. τὸν αὐχογόν Κ. 12. οἱ μὲν Α.Β.Ο.1. (ὐεῦ. οἱ μὲν λοχαγοί. 
παρήγγειλε Β.Ο. ϑυϊάθ ν. διηγκυλημένον, ὁ δὲ πᾶσι παρ.---διφθέρας ΔΘΡΘΏΒ. 
παρήγγελνε Α. (εἴ. παρήγγελλε. διηγκυλωμένους Β.ὉΟ. Τὰ. δὲ Ρ] 0188 διηγγυ- 
λωμένους Α. (δύ. διηγκυλισμένους, οἱ ἡ ΒΌΡΘΥΒΟΙΙΟΙ Ζ. ᾿ δεῆσον ροδύ ἀκον- 
τίζειν οτη. Α.Β.Ὁ.Ε. δεήσοι 188. νευραῖς] πλευραῖς ΔΑ... γυμνήτας 
Α.Β.ὉΟ. γυμνῆτας εἰϊατη δα] 88. τὰς οἵη. ΠΤ] δῖα, 

8. ἀναγαγεῖν] ϑυϊάαβ: ᾿Αναγαγὼν, ΘΥΥΤαΡΒΆΠ 5. οατὰ ΡΈΠΟΧΘΠΟ Ρε116- 
ἀντὶ τοῦ ἀπαγαγὼν, 6Χ Ογτορ. 7. 1, ὨΘΏΒὶῚ ποιηϊηϑῖαν : αὐϊα δαΐθμη νοῦρθᾶ 
45: Ἤδη σκοταῖος ἀναγαγὼν ἐστρατο- οἷἵ---ἀντεποιοῦντο 5Ιρσηϊῆοεοηῦ ἀοοθί 1ο- 
πεδεύσατο ἐν Θυμβράροις. ΒΙΟῚῪ, 4, Θυ8. ΒΓΔ 5. 4, 1. 27, Οὐΐ ν. δπποί. 
24: Ἔκ τούτου δὴ ἀνῆγεν ὁ ̓ Αστυάγης. 50ΗΝ. 

11, οἵ---ἀντεποιοῦντο] Οἱ ἐπρεϊπΐ τῶ διηγκυλωμένους (ὐοηΐ, βαρτα 4: 
51 Δρραζοῖ δχ 5. 15, ὉΠῚ ἀρββίαβ 4, 28. ΒΟῊΝ. 

[1] 

[8] 

[9] 

[το] 
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13 ἐπιμεληθῆναι. ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσκεύαστο καὶ οἱ λοχα- [τι] 
γοὶ καὶ οἱ ὑπολόχαγοι καὶ οἱ ἀξιοῦντες, τούτων μὴ χείρους ᾿ 

εἶναι πάντες παρατεταγμένοι ἦσαν, καὶ ἀλλήλους “μὲν δὴ 

14 συνεώρων' μηνοειδὴς γὰρ διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις ἢ ἦν" ἐπεὶ 

δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ὴ σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅ ἅμα τε τῷ Ἔνυ- 
αλίῳ ἠλέλιξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται, καὶ τὰ βέλη 
ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δ᾽ 

15 ἐκ τῶν χειρῶν λίθοι, ἦσαν δὲ οἱ καὶ πῦρ προσέφερον. ὑπὸ [12] 

δὲ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν ἔλιπον οἱ πολέμιοι τά τε σταυ- 

ρώματα καὶ τὰς τύρσεις" ὥστε ᾿Αγασίας Στυμφάλιος καὶ 
Φιλόξενος Πελληνεὺς καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι μό- 
νον ἀνέβησαν, καὶ ἄλλος ἄλλον εἷλκε, καὶ ἄλλος ἀνεβε- 

4 ᾿ τ πε 7, Ν 7 ε 5». 7 Ν ε Ἄ, 

ι6 βῆκει, καὶ Ὥλώκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει. καὶ οἱ μεν πελ- 

τασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ εἰσδραμόντες ἥρπαζον ὅ Ο τι ἕκαστος 

ἐδύνατο" ὁ δὲ Ξενοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας ὁπόσους Ξ 

ἐδύνατο κατεκώλυσε τῶν ὁπλιτῶν ἔξω" πολέμιοι γὰρ ἄλ- 
τ λοι ἐφαίνοντο ἐπ᾿ ἄκροις τισὶν ἰσχυροῖς. οὐ πολλοῦ δὲ [13] 

138. λοχαγοὶ καὶ οἴη. Ζ. οἱ ὑπόλοχοι (510) Α.Β.Ο. Οεῖ. ὑπολοχαγοί. καὶ - 
ἀξιοῦντες Ἡ. πάντας (Ο. μὲν δὴ Δ.Β.0.Β. Οεἴ. μέν. ξυνεώρων 2 
Α.Β.Ο. μηνοειδὴς Βιυι{π]Δ } τι8, μονοειδὴς Α.Β.0.Ε. (εί. εὐειδής. διὰ τὸ Σ 
χωρίον ἡ τ. ἦν Α.Β.Ο. (τι. ἦν ἡ τ. διὰ τὸ χωρίον. τάξις Ἐς. ΟΥΩΪ5Β0 ἧ, 
τάραξις Α.Β.Ὁ. Οεῖ. παράταξις. 14. ἅμα τε Α.Β.Ο. ἅμα γε 1).Εν. (εἴ. καὶ .-Ἔ 
ἅμα γε. ἠλέλιξαν (.Ε. Οεΐ. ἠλάλαξαν. ὁμοῦ) ὁμόσε (ὐα]αβ ὨΙρεβί. βο, τό, β 
233, εἴ ὙἹοίου 5 ἴῃ πηᾶγρ'. Α]4. Μομπδοθηβὶβ. ὁμοῦ 'ΓΒΕΟΡΗΙ]. εἀ. Βεϊξ2. νοὶ]. 2, ὶ 
.ΟΖΙ, [π8{{. δα. ΘΡΔΏΡΘΠΏΡΕΓΡ'. νοῦ τ Ἡ-: 7. ἢ 4. ἘΠ ἜΘ ἫΝ πλεῖστοι δ᾽ 

ἌΣ ΚΌΈ 1 Κ΄ καὶ πλεῖστοι δ᾽ ΕΒ. πλεῖστοι δὲ καὶ λίθοι (ὑα]ι οἵ το αὶ Ἰοοῖβ : 
οἸζαῖ5. Οὐδέ. πλεῖστοι. οἵ καὶ οἱ Ἀ. ΤῊΣ τοῦ δἀάιπί Α.Β.Ο.Ἑ. ἀγασίας 
οτη. Εἰ. στυμφάλιος καταθέμενος τὰ ὅπλα ἐν χ. μ. ἀνέβη Α.Β.0.Ε.. πελ- 
ληνεὺς 1). (εἴ. πεληνεύς. ἄλλος ἄλλον] ἄλλον Δ ΒΟ ΚΕ, ἄλλος] ἄλλ᾽ Ζ. 
ΓΛΌῚ] ἀναβεβήκει. 16. ἐσδραμόντες Α.Ο. κατὰ εἰς Ζ. κατεκώλυε 
ΘΙ ΘΡΉΔΏΙΙΒ. ἄλλοι ἐφαίνοντο] ἐφαίνοντο ἄλλοι Α. ἐφαίνοντο 1). 

ἐπιμεληθῆναι) Ἀδοΐα νοτϊ Τ,Θοπο]α- 
Υ]ᾺΒ : τηϊδὶῖ δα αποβάδτη ἸᾷΟη6Ὸ5 
ΒΟοΙΏ]Π65, {αὶ Πέρα τπιὶ ἤδγθηΐ συγ γθηΐ. 
5ΟΗΝ. 

13. μηνοειδὴς] Πεγοάοί. 8, τό : Οἱ 
δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς ποιήσαντες τῶν 
νεῶν ἐκυκλέοντο, ὡς περιλάβοιεν αὐ- 
τούς" ΤΙΟΘΟΥ. 15, 55: Οἱ Λακεδαιμό- 
νιοι τοῖς κέρασιν ἀμφοτέροις ἐπῆγον, 
μηνοειδὲς τὸ σχῆμα τῆς φάλαγγος πε- 
ποιηκότες" οἷ 8114 σοητα]τητ8 δα ΓΓΏ68. 
ΒΘΡἢ. ν. μηνοειδής. ἸτηδρΊΠΘΓΩ ἸππΠδΐδθ 
8016 δχῃϊθεί Αγοοῦῖβ δα 28 114Π] 
Ἵ αὔξ, Ρ᾿ 173. 

[4. ἐπεὶ δ᾽] Βεοροίαν εχ 5. 12. υἱ 
Ε τ , 2, 20. 

ἠλέλιξαν] Ηας τεξεγοεπάαμη νἱάετὶ 
Πειηθίσ. θ 6 εἰος. 85. 98: Ξενοφῶν δὲ 
ἠλέλιξέ φησιν ὁ στρατηγὸς (τεοοίθ 
Μιοίοσ 8. γρ. στρατὸς) τὴν τοῦ ἐλε- 
λεῦ ἀναβόησιν, ἣν ἀνεβόα ὁ στρατη- 
γὸς (Ἰτεναπι ΘΟΥΤΊΡ:. στρατὸς) συνεχῶς, 
παραποιήσας ὀνόματι, 4116 Π| δα 1, 8, 
18: Οἷόνπερ τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσι, 
τούι]ογαΐ ΒοΒποίάοττι, αἰχιὶ δὰ Τῆεβ. 
Βίδθρῃ. ν. ᾿Ενυάλιος, Ρ- 1192 ἃ. Εδτη 
δαΐεοπι ΒΟυΪρίυγατη ἰδηΐο πη ητ18 Δ] οσὶ 
ΡοΞΙΠΔΡΕΥ ᾿ἰσοῖ αυοα εἴδη δρᾶ. Πε- 
τη θΓ ΠῈ οβϑί νὰν. ἠλάλαζε, αἴ τῷ Ἔνυ- 
αλίῳ ἠλάλαξαν ἀρὰ Ρο]]. 1, 165, εἴ 
ΒΌΡΓΑ 1, 8, 18. ἐλελίζουσι 5600]. Βοά- 
Ἰο᾽απτι5 Ἰπ ουργείαϊαγ ἀλαλάζουσιν. 
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’ Ν ῇ 5 Ἁ)ὦ Μ 

χρόνου μεταξὺ γενομένου κραυγή τε ἐγένετο ἔνδον καὶ 
ΒΕ ε Ἁ ἢ 'ῃ'ῳ ΔΨ, ᾿ 7 Ν ἐφευγον οἱ μὲν καὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις καὶ τε- 

- Ἁ 3 ᾿ Ν Ν 4 

τρωμένος" καὶ πολὺς ἦν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὰ θύρετρα. καὶ 
» ΄ ε “ ", 7 Ψ ξ΄ "), 

ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες ἔλεγον ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ἐνδον 
« Ἂ ὮΝ , , Χ 

καὶ οἱ πολέμιοι πολλοὶ, οἱ παίουσιν ἐκδεδραμηκότες τοὺς 
ιϑένδον ἀνθρώπους. ἐνταῦθα ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην [14] 

τὸν κήρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν. καὶ 
ἵενται πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας οἱ εἰσω- 
θούμενοι καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους πάλιν εἰς τὴν 

το ἄκραν. καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα διηρπάσθη καὶ 
ἐξεκομίσαντο οἱ Ἕλληνες" οἱ δὲ ὁπλῖται ἔθεντο τὰ ὅπλα, 
οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ 

“οτὴν ἄκραν φέρουσαν. ὁ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐσκό- 
πουν εἰ οἷόν τε εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν: ἦν γὰρ οὕτω σω- 
τηρία ἀσφαλὴς, ἄλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελ- 
θεῖν" σκοπουμένοις δὲ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον 
εἶναι τὸ χωρίον. ἐνταῦθα παρεσκευάζοντο τὴν ἄφοδον, καὶ 

τοὺς μὲν σταυροὺς ἕκαστοι τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς διηήρουν, καὶ 
τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία ἔχοντας ἐξεπέμποντο καὶ τῶν 

2 γι 

17. τε δάάυπί Α.Β.Ο.Ε. ἐγένετο Α.Β.0.}.1. ΘΟΥΓΘΟΙΌΠ. ει. ἐγίγνετο. 
ἀμφὶ] ἐ ἐπὶ Ζ. τε] τις ΑἸά. εὖ ξογίαββα Εἰ. τοὺς ἔνδον Α.Β.Ο.Ε.Β. (ει. 
τούς. 18. ἐντεῦθεν Α. τολμήδην Α.}. ,βουλόμενον καὶ ἈΠΒΌΟτα: ΡΥ.» 
4] Ρ᾿΄. βουλόμενον τι. ἑλόμενόν τι Μ.Ο. ἴενται πολλοὶ εἴσω Α.Ο. γρ. καὶ 
ἵεντο τηᾶυρο 1). ἵεντο πολλοὶ εἴσω Β.Ε. (ει. ἐφέροντο εἴσω πολλοί. εἰσω- 
θούμενοι Α.Β.Ο.Ἐ. Οῖ. εἴσω ὠθούμενοι. ἐκκλείουσι "δ. 10. «περὶ ἐπὶ ἐν 
τὰ σταυρώματα Ἀ.Β.ὉΟ. Ἐ. (οὕ. τὸ σταύρωμα. 20. εἴη οἴῃ. Β. οὕτως σωτηρία 
ἀσφαλὴς Α.Β.0.}.Ε.. ὄντως σωτηρία ἀσφαλὴς Εἰ. οὕτως ἀσφαλὴς σωτηρία Ἡ. 
1... δὲ ροβῦ ἄλλως ογαβαχῃ ρούϊιβ αδπ ἀοίτθατῃ ἴῃ Ὁ. πάνυ χαλεπὸν Α. 
ΟΕ. Οεί. παγχάλεπον. ἐδόκει οτη. Α.Β.Ο. 421. ἄφοδον] δ 1 788. ἘΠΕΒ 
λ, αἴ νἹἀθίατ, (. ἔφοδον 1. σταυροὺς] σαθροὺς Β. Ό. ἀχρείους καὶ φορτία 
ἔχοντάς τε το ξ νυσο καὶ Α. Β. {- ΟΠΊ1880 τε ἘΝ. ἀ χρείους εἰς ἁρπαγὰς ἐξέ- 
πεμπον καὶ Ὁ.1.Κ.1.,. εἴ αὰὶ εἰς ἁρπαγὴν Ἡ. εἴ αυδ ἐφ᾽ ἁρπαγὰς ΑἸά., οἱ αὶ ἐφ᾽ 
ἁρπαγὴν Ἐ. 

ὯΚ, διήρουν] Η. 6Υ. 3. 2, 3: Δια- ϑ'εα ἴῃ 1060 διη δΔΠΟΙρΡΙ, Ὁ] Οτϑοὶβ 
σπάσαντες τὸ αὑτῶν ὀχύρωμα" ,4». 4». ΟἸΊΏΪ5 58] {18 5068 ἴπ Δ μὰ Βαρεγεγαΐ, 
Ἐ0.Σ Καὶ διασπάσαντες τὸ σταύρωμα 48 τηϊζίοπα!]5 δα ρῥγεράδτιη τα] 015 1π 
ἐδίωκοι ἐπὶ θάλατταν. ῬΟΙΪΥΌΪαΒ 2, 69, ΙΡ80 8Δ0ϊΪ{π5 τηοτηθπίο ποη ροΐαϊξ ου1- 
διασπᾶν τὰ προτειχίσματα. Ἡϊης Ὄγ- ΔΌΔΙ 58Π0 ἴῃ τηθῃΐθιη νθηΐτο. Οοπίγα 
ΤῸΡ. 8, 5» 25, διασπᾶν τοὺς νόμους ρΡεΓ- 5Βιδασθαί ρουϊου]ατη τὖ ΡΟ νΔΙ]ΟΥΡ ΠῚ 
ΤὌῸΙΩΡΕΙ οὗ Ἔχ Ιθσεβ. 1105 αὐϑθοὶ Ἰηΐθγνα]α ὈΥΙΠΊΟΒ δια τογθηΐ ἀχρείους 
Θνθι]αηΐ, 400 ἴδοι Ποῦ Δρθυμάθιι5 οχὶ- εὖ ΒΡ0115 ΟἸπβίοβ ΟΠ Ο,ΑΥῚΒ ΔΙΠΊ8- 
ἴὰ8 εβϑβοῦ εχ 60 Ιοῦο, Ὁ] βίαθδηΐ. ὕμγϑο τη] θῦτι5 : σοηΐτα ἸΟΟΠΑΡῚ ΟΠ 
ΒΟΗΝ. Ῥᾶγίβθ σοριϑυιτη, ΟΕ] Τπᾶχ]ΠΊ6 σΟηΠαε- 

ἀχρείους καὶ φορτία ἔ ἔχοντας ἐξεπέμ- Ῥαηΐ, γϑιπδηθθδηΐ οὐ ποβίθμῃ 1ηϑίδη- 
ποντο καὶ] γυ]ρὸ ἀ ἀχρείους ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἴΘΠη ΓΈΡΘΙ]ΘΓ6 Ομ δηῦαγΓ. ΜΙΊΓΟΥ τη ]- 
(ν6] εἰς ἁρπαγὴν) ἐξέπεμπον καὶ εἰς. 168 ρΎΑΥΙΒ ΔΥΙΤΩΔίΠΤ86 ᾿πποίοβ τοῖς 

8 

[15] 
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΄: ἈΝ ΄- ͵7ὔ ς - 

ὁπλιτῶν τὸ πλῆθος" κατέλιπον δὲ οἱ λοχαγοὶ οἷς ἕκαστος 
βι » Ἂ, ᾿: », 3 “ 3 ’ ΕΝ 

“ἐπίστευεν. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξέθεον ἔνδοθεν [τ6] 
’, ἈΝ 7 ΕΣ Ν ΄σ ΄ 

πολλοὶ γέρρα καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ κνημῖδας καὶ κράνη 
Ν ιν » 3. Ν 

Πᾳαῴφλαγονικα, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰἂς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς 
Ψ, Ν » ἴω Ε Ν 327 7 « - Ω͂ 

23 ἐνθεν καὶ ἐνθεν τῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης ὁδοῦ" ὥστε 
ΣΩΝ 7 » Ἁ 5 ἈΝ Ἁ ’ ᾿, » Χ »Ὦἢ᾿ 

οὐδὲ διώκειν ἄἀσῴαλες ἣν κατὰ τας πύλας τᾶς εἰς τὴν ἄκραν 
᾿ 

φερουσας. καὶ γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπερρίπτουν ἄνωθεν, 
ὥστε χαλεπὸν ἣν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι" καὶ ἡ νὺξ φο- 

24 βερὰ ἣν ἐπιοῦσα. μαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων [17] 
- ΄ Χ ἈΝ 

θεῶν τις αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας δίδωσιν" ἐξαπίνης γὰρ 
ἀνέλαμψεν οἰκία τῶν ἐν δεξιᾷ ὅ ὅτου δὴ ἐνάψαντος. ὡς δ᾽ 

25 αὕτη συνέπιπτεν, ἐῴφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν. ὡς 
δὲ ἔμαθεν ὁ “Ξενοφῶν τοῦτο παρὰ τῆς τύχης, ἐγάπτειν : 
ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας, αἱ ξύλιναι ἢ ἦσαν, ὥστε 
καὶ ταχὺ ἐκάοντο. ἔφευγον οὖν καὶ οἱ ἀπὸ τούτων τῶν - 

26 οἰκιῶν. οἱ δὲ κατὰ στόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν καὶ δῆλοι [18] 

καταλιπόντες οἱ λοχαγοὶ Α.Β.0. 22. ἀποχωρεῖν] ἀποθαρρεῖν Ἀ.Β.Ὁ., 5εᾶ 
4] ρΓ. Ὠαθαϊς νος. ἀπῖπ|5 ἰδ ΠΏ, ἤθη ἀαΡ]1Ο1Β ρ, Εὶ ἔνδοθεν) ἔνδον Α.Β. 
ΟΕ. ἀναβαίνοντες ἔνθεν Ἅ. Β.Σ ἀναβαίνοντας ἔνθεν Ἐ. εἰς τὰ ἄκρα Ἀ.Β. 
σε. 25. αὐτοὺς Βοβὲ ἦν οτι. Α.Β.0.Ε. αὐτοῖς Ὁ. τὰς ΒΘΟΘΠΩΙ τ ἴῃ 
τὰβ8. Β. ἀπερρίπτουν ). ἐπιοῦσα] ἡ ἐπιοῦσα Α.Β.Ο. ἀπιοῦσα 1. οσοττοοΐαβ, Καὶ. 
24. μαχουμένων Ἀ.., 4] οτῃ. τις, αἱ (Ὁ. ροϑὲ θεῶν ΞοΥΊΌΈΓΕ οορεγαξ α, 566 ἴῃ τ τητι- 
ἰανιῖ. ὅτου δὲ Α.Ο. ἐνάψαντος Β.Ο.Ὁ. Οεΐ. ἀνάψαντος, εὰϊ τινος δὐαππέ ΕἸ. 
ἘΠῚ Το. 
Β.(. συνέπιπτον Ἐ..Η. τὰ. Ξ6ο. 1,.7. 
ἐνάπτειν Β.(.).Ε.--- Ἰ,, 2. Οι. ἀνάπτειν. 

καὶ ἀπὸ ἃ.Β.6Ο. 
ὅτι μόνοι Κι. ἔτι μόνον Β.(.Ε. 

νοι ἃ. 
ἘΣ Ε Χ: 

ΓΔΡΥ] ἐκαίοντο. 

ἀχρείοις [αυϊθυβ οὰπὶ τὸ ἀχρήιον τοῦ 
στρατοῦ ἨΤΙΟΔΘΟΙΙ 1,101, 211, σΟΠἕΟΪΙ 
ΤΆτοῃον.] εἴ αα ργοάδπαατη οι 5508 
ΠΟῚ 5 δίῃ ΨἹΣ ΒΕΞΡΙΟΙΟΠΘΙῚ ΤΠΟΥΊΞ86 
γΠ8 αἀοοῖβΒ. ΑΠυα “εβὲ ἐκπέμπειν, 
Δα ἐκπέμπεσθαι. ῬΘΙΤΆΙΠΕΓ ἀποπέμ- 
πεσθαι εβὶ ΑἸ ΓΘΓΘ ἃ 86, ἀποπέμπειν, 
ΔΌΪοσατο. ΒΟῊΝ. 

22. Παφλαγονικὰ) [ηἶτᾶ 4. 12, σκύ- 
τινα αἸοϊῖ, Ηεογοαοΐαβ 7, 72, κράνεα 
πεπλεγμένα. ΖΕΌΝ. ΄ 

24. μαχομένων αὐτῶν --- αὐτοῖς διί- 
δωσι]ὔ 2. 4, 24: Διαβαινόντων---αὐτοῖς 
ἐπεφάνη. Οσπηξ. 5, Ὁ, τὸ 

ὅτου. δὴ] (οπῇ. 4: ἢ: 25. ΖΕΌΝ. 

οἱ ἀπὸ τῶν--οἰκιῶν] Οοηξ. 5. Ἐ368ὲ 
σ ὙΤΟΡ. 7, 5, 23: Φεύγειν τοὺς ἀπὸ τῶν 
οἰκιῶν. Ζ 

Π' ἐλύπουν Μάϊ δῆλοι ὅτι ἐπικείσον- 
ται] ἸιΙοάοΥ. 20, 7: Τοῦτο δ᾽ ἔπραξεν 

αὕτη Β.Ὁ.}. αὐτοὶ Ε΄... εοττεοΐαβ. (δῖ. αὐτή. ξυνέπιπτεν Α. 
25. ὡς δὲ ἔμαθεν---οἰκιῶν οἵη. Κ. 

αἵ Α.Β.Ο, (εἰ. αἱ δέ. ξύλι- 
καὶ οἱ ἐκ Ζ. 26. τὸ στόμα 
ἦσαν φΡοβί δῆλοι οἴῃ. ἃ.Β.Ὁ. 

᾿Αγαθοκλῆς μάλιστα μὲν ἕνεκα τοῦ 
συναναγκάσαι τοὺς στρατιώτας ἐν τοῖς 
κινδύνοις ἐπιλαθέσθαι τὸ παράπαν τῆς 
φυγῆς" δῆλον γὰρ ὅτι τῆς ἐπὶ τὰς ναῦς 
καταφυγῆς ἀποκοπείσης ἐν μόνῳ τῷ νι- 
κἂν ἕξουσι τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας. 
Θυϊ ἱπηρεγί. ΒἸπΉ ΕΓ Ομηϊεῖς 4, 80: 
Τῆς ὁδοῦ, δι᾿ ἧς ἀνάγκη κομίζεσθαι τοὺς 
λίθους, ὑπαρχούσης τραχείας" 18, όρ: 
Τὰς στήλας κατεπόντισαν, ἐν αἷς ἡ κα- 
ταδίκη. “Αἴαᾳαο 516 ΒΌΡΓΑ 4, 2, ΤΟ, τηε- 
Ποτθβ οὺς ἢ ἀποκόψαι ἀνάγκη ἢ διε- 
ζεῦχθαι, ΡῬ͵ΙῸ ἦν ἀνάγκη, οὖ 5. 2. 1, υη08 
ἀνάγκη ΞΡ ἀνάγκη ἦν. ϑεα 2, 4: 26, 

τΉΘ]]ΟΓῈ5 ἦν ἀνάγκη ὕΤῸ ἀνάγκη. Βαν- 
515 7, 2, 155» ΟἸΉΠΕΒ ἔνθα πείθεσθαι μὲν 
πε κά. Βεαπθηῖθ ἔμελλεν. ΕΦ Οντορ. 

. 6, 6: Καὶ γὰρ ἀνάγκη με πείθεσθαι 
τῷ λόγῳ͵ ΤΩΘΙΟΓΕΒ ΡΓῸ ἀνάγκη ἦν π. 
7.1, 2: 'ἱὩπλισμένοι δὲ πάντες οἱ περὶ 



 }} ΠΡ ΦΦΥ 

ὅτι ἐπικείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ Τε καὶ καταβάσει. ἐνταῦθα 
παραγγέλλει, φορεῖν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὁ ὄντες τῶν 

βελῶν εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ 
ἱκανὰ ἤδη ἦν, ἐνῆψαν" ἐνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ τὸ 
χαράκωμα οἰκίας, ὅπως οἱ πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν. 

27 οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ ἐν μέσῳ ἑαυ- 

τῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενοι. καὶ κατεκαύθη πᾶσα 
ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἱ τύρσεις καὶ τὰ σταυρώματα 
καὶ τἄλλα πάντα πλὴν τῆς ἄκρας. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήεσαν οἱ “Ἑϊλληνες ἔχοντες. τὰ ἐπιτή- 
δεια. ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς Ἴραπε- 

ζοῦντα, πρανὴς γὰρ ἦν καὶ στενὴ, ψευδενέδραν ἐποιή- 
δοσαντο᾽ καὶ ἀνὴρ Μιυσὸς τὸ γένος καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔχων 

ο ὃ 

[19] 

ΚΕΦ, Γ. 

ὃν Κρητῶν λαβὼν δέκα ἔμενεν ἐν λασίῳ ΄ ὲΞ τῶν ἵάρητ έ μενεν λασίῳ χωρίῳ καὶ 
΄σι Ἁ 7 ΄᾿ ’ ς Ἁ 

προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσθαι λανθάνειν" αἱ δὲ 
,. “ 5᾽ ,ὔ “». “" 

πέλται αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλκαῖ οὖ- 
᾿ ᾿ 3 , σι ΄“ σ΄ 

4οσαι. οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφοβοῦντο ὡς 
φ 3 « ἃ ἊΝ ζ 7, 

ἐνέδραν οὖσαν" ἢ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ κατέβαινεν. ἐπεὶ 
Ἁ 5ος ἢ γ΄ - ἷΝ ς » “ “ ΟῚ 7 

δὲ ἐδόκει ἡδὴ ἱκανὸν ὑπεληλυθέναι, τῷ Μυσῷ ἐσήμηνε 
΄ ϑωνννΝ Ἄ ᾿ Ἀιοῦ δ Σ Χ : , ῃ Ν ε Χ 

φεύγειν ἀνὰ κράτος" καὶ ὃς ἐξανασταᾶς φεύγει καὶ οἱ σὺν 
4ταὐτῷ. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι Κρῆτες, ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν 

τῷ δρόμῳ, ἐκπεσόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς νά- 

ἐν Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. ἐπί. καταβάσει] ἐκβάσει ΖΦ. ΑἸὰ. παραγγέλει Α.], 
κελεύει Β. φέρειν Ἀ. ἐνῆψαν ἐ ἐνῆπτον Α.Β.0. Ὁ ει. ἀνῆψαν ἀνῆπτον. ἀμφὶ 
αὐτῶν ἔχοιεν Ὦ,, 2ῆ. ἐκ τοῦ χωρίου Μ. Ο.Ζ. χωρίου ε π᾿ Β. ἴῃ ΤΆ. πλὴν 
οἴῃ. ὦ. τὰ ἄλλα Ζ. 28. τῇ δέ γε ὗστ. Δ.8Β. Ο. ἔχοντες] ἐ ἐς Δ.Β.Ο. εἰς 
ἘΝ. ὡς δὲ ἐφοβοῦντο τὴν εἰς τρ. κατάβασιν, πρανὴς γὰρ ἣν, ψ. ἐποιήσαντο ὅυϊ- 
(δ Υ. ψευδενέδρα. κατάβασιν] ἔκβασιν Ζ. τὴν εἰς τὴν τραπεζοῦντα Ὁ. 
20. τὸ γένος οἴη. ἃ.Β.0.ἢ. τοῦτ᾽ ὄνομ᾽ ἔχων ἃ. δέκα Α.Β.0.Β. Οβῖ. τέτ- 
ταρας ἢ πέντε. λανθάνειν πειρᾶσθαι Η. ἼΣ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἃ.Β.0.ἢ, 
ἄλλην καὶ ἄλλην 5.6. 1. Κ.Ζ. ει. ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ. 20. ὁρῶντες Εἰ. ἡ δὲ 
στρατιὰ] καὶ ἡ στρατιὰ Ἐ. ἤδη ἱ ἱκανὸν Α.Β.(Ο. Οεί. ἱκανὸν ἤδη. Αηΐθ τῷ 
μυσῷ ᾿ππτρψθρυηί Α.Β.ὉΟ,, ςθῦ. ἀηίθ ἐσήμηνε. 
των 

3 8 5 ’, 

ἐσήμαινε Α. 41. ἐκπεσόν- 

τὸν Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις τὴη6- δεξιὸν μὲν κέρας Θηβαῖοι" μέσοι δὲ 
ΠοΓΕῈΒ ΟἸΠΠ68 ΡΙῸ πάντες ἦσαν οἱ. Οοπί. 
δηποῦ. 86 4, 8, 20, δ΄, Ὁ 5015 Ο. 
ΡΓ. ἦν Ἰηΐογ δῆλον οὐ ὅτι ομαϊ 0 5. 6: 
ΒΙΠΔ1Π18 Ταῦ]Ο ἸΟΘΟΥΠῚ ΒΌΡΤΑΊΙ, 2, 21; 
8, 6, 4αοτιιπῚ ΟῚ ΑΙΓΟΤῸ οοῃξ. Τὰς. 
τ, 48, 4: Τὸ δεξιὸν αἱ Μεγαρίδες νῆες 
εἶχον" κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμ- 
ΜΕΝ ὡς ἕκαστοι" 4. 04. 4: Εἶχον δὲ 

“Αλιάρτιοι καὶ οἱ ἄλλοι" ᾿ηἴταᾶ 5, 4. 22. 
27. ἀπὸ τοῦ χωρίου] (ὐοιηραγαπῦ ΥἹΓῚ 

αοοῦ! 51π|1186 ἔαούαιη Βε]]ονδοούαμῃ ἴῃ 
(βασῖβ (σπηη. 46 Β. ἃ. 8, 15. ΟΗ. 

20. ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε] [8 2, 4. 20, 
ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιατάμενος. ΒΟΉΝ, 

21. οἱ ἄλλοι Κρῆτες] ΚΝ. 8Δά 1, 5, 5. 
ἔφασαν] (ὑὐοηΐ. 7, 4, 15. 

ῳ 2 

[2] 
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42 πας καλινδούμενοι ἐσώθησαν, ὁ Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν 
φεύγων. ἐβόα βοηθεῖν' καὶ ἐβοήθησαν αὐτῷ, καὶ ἀνέλαβον 
τετρωμένον. καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν βαλλόμενοι οἱ 
βοηθήσαντες καὶ ἀντιτοξεύοντές., τινες τῶν Κρητῶν. οὕτως 
ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῶοι ὄντες. 

Κρ ΤΣ 

᾿Επεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ ἦν [3] 
οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἢν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον εἶναι. 
καὶ εἰς μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσθενοῦντας ἐνεβίβασαν καὶ 
τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ 
τῶν σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν: καὶ Φιλήσιον καὶ 
Σοφαίνετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν εἰσβιβά- 

σαντες τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσθαι" οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύ- 
φΦοντο ἡ δὲ ὁδὸς ὡδοποιημένη ἦν. καὶ ἀφικνοῦνται πο- [4] 
ρευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι πόλιν “Ἑλληνίδα ἐπὶ 

ἱ 

καλινδούμενοι Α.Β.Ο, Οεῖ. κυλινδούμενοι. 
χώρουν Α.Β.0.Ἐ. ει. ἀνεχώρησαν. 
ἀφίκοντο Α.Β.Ὁ.Ε.. Οεῖ. ἀφικνοῦνται. 
ὅπηξ ΑΒ: Ε. 
οἵη. ἃ. εἰς ΑΙ ΒΟ τσδε-: ἐς; 
Η.Ζ. διεβίβασαν 1. ἦν οτη. Δ. 
ὡδοπεποιημένη Β. (Οὐεί. ὁδοποιουμένη. 

κυλινδούμενοι) ϑᾳρτα 4, 8, 28 ε80 (6 
6418 : Καὶ κάτω μὲν οἱ πολλοὶ ἐκυλιν- 
δοῦντο, ἄνω δὲ---μόλις βάδην ἐπορεύ- 
οντο. ὅΟΗΝ. Εδάοπι δαΐθπ ἴῃ ΠΙὈΤῚ5 
Χρη. Ἰηΐθυ ἔουπηδβ καλ-- οἱ κυλ-- θπο- 
τπδῖϊο εϑῷ αἴξ 1 100]5 φαϊθιιβ τη 
ΡΙ]δίοῃϊβ, ββὰ αὐ ρῖαβ άἀοὶ ἤάθογα νἱ- 
ἀδδίιτ δ]ΐοσα. 

22. ἐβόα βοηθεῖν] Υ. κα 4, 3, 22. 
ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν] Η. ἅτ. 2, 4; 

432: Μάλα πιεζόμενοι ἀνεχώρουν ἐπὶ 
πόδα᾽ ΟΥτορ. 3,60,9: Παρηγγύησεν ἐπὶ 
πόδα ἀνάγειν ἔξω βελῶν" 7, 5, 6, αὶ 
ΠΟΙ ΓΑΙ ΠῚ στραφέντες. 

τ: ἧκεν] γΟ βαρτα 1, 4. ΖΕΌΝ. 
οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἢ ἦν λαμβάνειν ἔ ἐτι 

ΤΊοάοΥτ8 14, 30: ἜΦ᾽ ἡμέρας μὲν οὖν 
τριάκοντα περιέμειναν τὸν Χειρίσοφον᾽" 
ὡς δ᾽ ἐκεῖνος ἐβράδυνεν, αἱ δὲ τροφαὶ 
τοῖς ἀνθρώποις ἐσπάνιζον, εἰς. ΞΟΗΝ. 

ὡδοποιημένη] Οὐπῇ. 6. ΟΘὃ1, 8. 14. 
ΖΕΌΝ. - Βδάριη ἔδεσε ᾿ἰρτοσυτη νᾶ- 
τἱθίδϊθϑ ἴῃ ροχίθοϊο, οὐὐ]ὰβ Ἰθρ᾽ τη πε 
Τ ϑΕ{11 ΓΟΥΠηὰπὶ ὡδοποιημένη, διπΐὶ Η, 
τ. 5» 4: 20, υὐ γϑοθηζοσοβ Χοπο- 

32. ὁ δὲ μυσὸς κατὰ Β.6 ἀνε- 
ἀντιτοξεύονται Ἀ. τινες οἵη. Β. 
1. ὁ δῃΐα χειρ. οἴ. ἃ.Β.. τὰ δἀ- 

λαμβάνειν ἐπεδόκει ἃ.Β.Ο. λαμβάνειν ἐδόκει Εἰ. καὶ 
πλοῖα] ὅπλα Α.Ο. ἀνεβίβασαν Ἀ.Β.6. 

ὁδοποιησαμένη Α. ὡδοποιησαμένη Ὁ. 
2. ἐπὶ θαλάττῃ Α.Β.Ο. Ἐπιβίαί. δὰ 

ῬΒοπίβ οτηϊζίαιῃ. Υ. ϑίερῃ. ΤΉ65. ν. 
Οδοποιέω. 

2. Κερασοῦντα)] ΝΟῊ 6858 ΘΠ α 61 
ἀδ αφὰὰ Ζεαηῖαβ Ρ80}10 ροβί, 5βεα ρῥτο- 
Ῥίογσεμη ΤΎΔΡΟΖΙηΐ, ΟἸΓΟΙΓΟΙ Ἰοπρ'. 305 
20΄, ΡΙΌΡΕ ἢ. Κογαβοιη [)ογ 86, Ἠα- 
τη]ΐοηο, οδθαγοΐθβ γ0]. 1, Ρ. 250, 
262, Δ55θη πη π} ΑἸΠΒυγουίῃ. Ρ. 190. 
8.. οἱ (Ἰα55. Μιι8. τ, Ρ. 317. τοῦ. ἩΪεῖ. 
νοὶ. 0. Ῥ.- 172. δἰεῖ ἨΘ ἥπης αυ]άοτ 81- 
ΓΤ ΠΟΠΡΤΌΘΙΘ [ΘΠΊΡΟΥΪ ΡΟΒΙύΟ σϑηβϑὲ 
Κοομ. Ρ.1ι5. Εὖ Βαθοηῖβ Οδγαβαη- 
[6πὰ ἴῃ ΟΟἸΟὨΙ46. ροβιΐδηη πίτηῖβ δῆς 
οὐοϊἀθηΐθπὶ ν Υβ8 οχίθηαοσα δηϊμπηδα- 
νενῖς ΒΘΠΠ6]]. Πίμδίγ. Ρ. 258, απᾶθ Ρ. 
250 φοπο]ααϊ : “10 τᾶν Ὀ6 ΒαΡΡοΟΞΒΘΕα, 
ἘΠογοίοσθ, [Πμαὲ {π6 ἢτβί [Ὦσθο τηδυοθ8 
ἔτοτη '"Γσβθιβομάθ Ὀσουρηΐξ (η6 τε κ8 
το Οοταϊαίτιονν Κογαθ4}1), τυ ϊοἢ τηϊσῃς 
γγ6}1 θ6 νι η {Π6 Ὀθοππάδτυ οὗ (οἷ- 
οἰιὶδ; δηα {Πμαῦῷ (Π6 τηϊπ αἴθ Οὐ ποίθβ 
ἔον {Π6 Ἰουῦγηδὶ, ἤγουν ἐἤϑηοθ, τλδῪ ἤᾶνα 
Ῥεδη Ἰοβί : 80 {παΐ Χ. οοηξοπηαρα {Π8 
ἴοστηθ νι ἢ Οεγαζιηΐ.᾽ 

τριταῖοι) ἴἴὰ Ὠιοά. 14. 30. 5ΟΗΝ, 
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4θαλάττῃ Σινωπέων ἄποικον ἐν τῇ Κολχίδι χώρᾳ. ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας δέκα" καὶ ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις ἐγίγνετο 
καὶ ἀριθμὸς, καὶ ἐγένοντο ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι. 
οὗτοι ἐσώθησαν [ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους ]" οἱ δὲ ἀλ- 
λοι ἀπώλοντο ὑπὸ τε τῶν πολεμίων καὶ χιόνος καὶ εἴτις 
νόσῳ. 

᾿Ενταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων [5] 
ἀργύριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην, ἣν τῷ Απόλλωνι 
ἐξεῖλον καὶ τῇ ᾿Εφεσίᾳ ᾿Αρτέμιδι, διέλαβον οἱ στρατηγοὶ 
τὸ μέρος ἕκαστος φυλάττειν τοῖς θεοῖς" ἀντὶ δὲ Χειρισό- 

δῴου Νέων ὁ ̓ Ασιναῖος ἔλαβε. Ξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ 
᾿Απόλλωνος ἀνάθημα ποιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν 
Δελφοῖς τῶν ᾿Αθηναίων θησαυρὸν καὶ ἐπέγραψε τό τε αὖὗ- 

4 

[6] 

 ομγβίαπη γ..778» πόλις---χώρᾳ ΔβΈΓΘΏ8, ἐ ἐπὶ τὸ θαλάττιον Κί., Ἰὰ ε5[ ἐπιθαλάτ- 
τιον. ἐπὶ τῇ θαλάττῃ Ζ. ὍΟεῖ. ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ. 
Α.Β.0.2. 

ΟΕ. Οῦ. πολεμίων. τῆς χιόνος Εἰ. 
τε Κ. ἀπὸ Α.Β.Ὁ. ΒΕ. Ε. Οεῦ. διά. 
μενον ἀργύριον. 
στρατιῶται Ζ. σοτΥΘΟί5 1Π ΠΊΔΥΡ,. 

ἄποικον) [ἄρφτη βουῖθιῦ Αὐτίδηιβ Ρ6- 
ΤΡ]. Ρ. Ευχ. Ρ. 129, εὐ δα αϊῦ βϑι8 8- 
ἰαΐθδ 10] Φαρνάκειαν. ϑ.4 δύγαθο 
ῬΒΑγπδοθδπ δοϊῦ οΟ]οπδπλ (ὐοίγογθη- 
βίστη οὗ αἰ βύ ρα ἃ δγαβδαηΐθ. ΖΕΝ, 
Υ. Αἰμϑνουίῃ. Ρ. Ζοο δὲ ρ8}10 δηΐθ 
αἰεία. 

8. δέκα] τινὰς θιοάοτιιΒ. ΞΟΗΝ, 
ἐγίγνετο] 1, 2, 9: Ἐνταῦθα Κῦρος 

ἐξέτασιν ἐποίησεν, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμ- 
παντες εἴ οεἰ. Η. ὅτ. 6, 4,41: ᾿Εξέ- 
τασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν τοῦ ἱπ- 
πικοῦ. ᾿Εξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις αυΐθηι 
5] δβδί ΟὙΤΟΡ. 2, 4,1. ὙῬΠαογά. 4; 74 οἵ 
6, οό, ἐξέτασιν ὅπλων ἐποιήσαντο αἰχ!ῦ 
ῬΙῸ ΥϑΟΘΏΒΘΙ6 δχϑγοϊϊαη γ6] ΘΟΡΪ85. 
5ΟΗΝ. Δα ὨΠΊΘΡΊΙΠῚ ὁὐηξ: 4: 8.15. 

ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους] Ηας ἣί- 
ὈΓΑΙῚΙ Ραύαν! Ζοϑιιηϊ5, 4] σΘΟΠΊΠη6- 
τηογαΐα ΔῸ 8118 βουιρίουιθι5 ἀθοθῖῃ 
ΤῊ] Πὰ γϑοογαδγθίασ. Νβπιὶ ἰγθαθοϊτη 
ΤΩ1]}1ὰ ΡΟΠΘΥΘ ΧΟΠΟρΡΠοηΐθιη 1, 2, 90, 
οἱ 1, ἢ, Το. Πιοαογατη αϊάθπη 14, 
31, ἀπὸ μυρίων τρισχιλίους ὀκτακοσίους 
περιλειφθῆναι ΠΆΥΓΆΥΘ, 564 ΠΟΙΩΪΠΙ ΠΟῚ 
τη] ογθπη ἤάθηι ΠΟΘ ηἀδπι 6558 α δ 
Ἐτοπίϊπο, ααὶ 4, 2, 7. 5011 0810 οχ 488- 
ὑπογαροϊτη γρ 11586 ἀθσθιὴ τ]ὰ. Οἱ 

ἐγίγνετο Α.Ο.Ε. ἐγίνετο Β. (ί. γίγνεται. 
ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους ροϑί ἐσώθησαν οἵα. ἃ.Β.0.Ε.. 

ἐν Ροβύ ἣν δα ἀπηΐ Η .---Τ,. 
5. οὖν] δὲ Ὁ. 

κολχίδα Α. 8. σὺν τοῖς 
τε σώθησαν Ἀ. 

τῶν πολεμίων Α.Β. 
.4. καὶ δαάππί Α.Β.0.Ε. τὸ] 

ἀργύριον γενόμενον Α.Β.Ο. Οει. γενό- 
ἀἁ. καὶ διέλαβον Α.Β.ΟΙ, 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.Β.ὉΟ. 

γθοῖθ ΟΡΡοϑαϊῇ ΝΥ δἰ 8.κῖπι5 5. 7,0. ὑμεῖς δὲ 
- ἐγγὺς μυρίων. ΟἮΝ, ἈΑρυὰ })1ο- 
ἀΟΥΆΙΩ 80 υ] θη στη σΟΠἾΘΕ1 ὀκτακισχι- 
λίους τριακοσίους. ΝΙΠῚ δαΐδιη αἰΐοι 
Ἰοσ5 ΧοΠΟΡΠΟη 15 οοηΐοσγί δα νἱηα!]- 
οαπα γογθα βυϑρθοείδ. 

εἴ τις νόσῳ] ἽΜπαυο. 2, ο8: ᾿Απεγί- 
ΎΡνετο οὐδὲν τοῦ στρατοῦ, εἰ μή τι νόσῳ, 

σομία]τηιβ δα Η. 6ΟΥ. 4, 2, 21: Οὐκ 
ἀπέθανον αὐτῶν πλὴν εἴ τις ἐν τῇ συμ- 
βολῇ ὑπὸ Τεγεατῶν. 

4. ἀκ: ΟΠ ΊΒΟΡΩΙ ὑποστράτηγος 
5» ὅ, 36. 

ἘΣ ἀνατίθησι» ΠΙορθΏ68 για Χο- 
ΠΟΡΗ. 8.7: Ῥενόμενος δ ἐν ̓ Εφέσῳ καὶ 
χρυσίον ἔχων, τὸ μὲν ἥμισυ Μεγαβύζῳ 
δίδωσι τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱ ἱερεῖ φυλάτ- 
τειν, ἕως ἂν ἐπανέλθη" εἰ δὲ μὴ, ἄγαλμα 
ποιησάμενον ἀναθεῖναι τῇ θεῷ᾽ τοῦ δὲ 
ἡμίσεος ἔπεμψεν εἰς Δελφοὺς ̓ ἀναθήμα- 
τα. Ἐχ Ὠος Βρθοϊπηῖηθ 68. ΟΠ ΠῚ5 
ΠΟΡΏΟΒΟΙ ροΐοϑί. ϑαμπού αἴθη) ρβϑοὰ- 
πΙαγατηα ἀδροβιίαγαμη ἴῃ ἰθιηρ]ο Ἐρἢ6- 
5186 ΠΙΆ Π85 580 δαδτο ἰθιηρουα ἰοβίδ- 
τὰν Πιο ΟἾγυ8. Οταῖ. 231, γ0].1, Ρ. 595. 
5ΟΗΝ, 106 5:ηρυίαγιπι ροηΐιαμῃ [Π6- 
ΒΔΌΤΙΒ ἴη ΠΕΙΡῃϊοο Ηεγοαοί. 1,14, 51 
οίο. 
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τοῦ ὄνομα καὶ τὸ Προξένου, ὃ ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέθανε" 
ὁ ξένος γὰρ ἦν αὐτοῦ. τὸ δὲ τῆς ̓ Αρτέμιδος τῆς Ἐφεσίας, 
ὅτ᾽ ἀπήει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς ᾿Ασίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς 
ὁδὸν, καταλείπει παρὰ Μεγαβύζῳ τῷ τῆς ̓ Αρτέμιδος νεω- 
κόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι; καὶ ἐπέστειλεν, 
ἣν μὲν αὐτὸς σωθῇ, αὑτῷ ἀποδοῦναι" ἣν δέ τι πάθῃ, ἀνα- 
θεῖναι ποιησάμενον Τῇ Ἀρτέμιδι ἢ ὅ τι οἴοιτο χαριεῖσθαι τῇ 

"θεῷ. ἐπεὶ δ᾽ ἐφευγεν ὁ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ 
ἐν Σκιλλοῦντι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων οἰκισθέντι παρὰ 
τὴν ̓ Ολυμπίαν, ἀφικνεῖται Μεγάβυζος εἰς ᾽᾿Ολυμπίαν θεω- 

[8] 

τὸ προξένου Ὁ.Ο. τῷ 
» 

αὐτῷ Ἡ.""᾿ . ὅτ᾽ Α.Β.Ο. Οεί. ὅτε. 
μεγαβόζῳ ἷ. τῷ οἵα. }).Ε.-- ,..Ζ. 
δυνεῦσαι Β.Ο.Ε. 
Ροβί ἰέναι οἵη. Β.Ο.Ε.Ζ. 
(εΐ. ἑαυτῷ. ἐκδοῦναι Ζ. 
δ᾽ οτι. Β. στα Ἰδσαπᾶ 7 νεὶ 8 [π|. 
Ταθηΐο, οὗ ΒΆΡΕΙ ὶ βουιρίο δή. 
βυγὲν Β,. (εὐ. ἔφυγε. 
Β.Ο. Οεῖ. σκιλοῦντι. 

προξένῳ Ἀ. (εἰ. τοῦ προξένου. 

ἰέναι} εἶναι Β.Θ. οὔ. Ε.. 

ἐπέστειλεν εἰ ἴῃ ταδαχα (Ὁ. 
ἢν---πάθῃ ΔΑ.Β.Ο.Ε,. Οεύ. εἰ---πάθοι. 

ἀπέθανεν Β. ΡΥ. Δ 
καταλείπει .Β.(. (εἴ. κατέλιπε. 

κινδυνεύσων---αὐτὸς οἵη. Δ. κιν- 
μετὰ ἀγησιλάου ἐ εν κορωνείᾳ 

αὑτῷ} αὐτῷ Ἀ. Β. σ. 
τῇ ἐπεὶ 

ἐπεὶ δ᾽ ἔφευγεν (Οὐ. ργ. ῬΑ] Ἰββίτηο αἰγα- 
Επ ἐπειδὴ δ᾽ Εἰ. 

ὁ ξενοφῶν Α.Β.Ε.Ζ. ει. ξενοφῶν. 
οἰκισθέντι ῬΊ., (ἰἀείαηο. (ὑεῖ. οἰκισθέντος. 

ἔφευγεν Δ.Ο. πέφευγεν Β. 
σκυλλοῦντι ἃ. 

ὀλυμ- 
πίαν ῬΥΙΟΤΙΒ εἴ θεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι γεΥὈοτγαπι ἸοοΟ ἰασαπδτη πηπ]ΐο δηρτι- 
ΒΌΟΤΕΠΊ παρε Β. Εἰ ὀλυμπίαν ἴῃ (ὐ. φθοααδ ΡΓδΟ ΡΔΠΟτΘ. ἔεσθ δνδηιϊπί οἱ ἰηβίδα- 
γαΐατη δϑβί, αὖ καὶ ὀρ κωρορός ῬΓῸ ἀαθῈ15. ΠΊ. ΓΕΘ ΠΙΪΟΥ καὶ δίδωσε, ἴῃ Βραῖ]0 3-4Φἅ 
Ἰἰπξογαρατα σΆΡΘΟΙΟΥ. Εἰ καὶ δίδωσι ἴὰ. 

αὐτοῦ] αὐτῷ, υἱ Η., 
1τ 5(ΟΗ͂Ν, 

6. ὅτε] ὮὯεξ τὸ σοῃξου Αρθ8}}. 1, 26, 
βεῆη. ΘΟ ΝΟ ΕΠ Ἢ, (Ὑτ..4.,5. 

Μεγαβύζῳ])] ϑαοσογάοίστη Ίδηθ Ἐ- 
ῬΏΘβιδο ΠΟΠΊΘΩ ΟΥΡΊΠ6 Ῥογει ἢ, (6 
αὰο Ηετηβίοτῃ. δα “Ἰμιοίδμ. ΤΊ πιοη. 6. 
22, ΨΟ]. 1, ρ. 124 8.» Εἴ πο8 δᾶ Βίοθρῃ. 
ΤΏΉΘ. 

κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι ΟΥτοΡ. 4, 
1,18: Οὐδ᾽ ἂν ἐθέλοιμι ἀναγκάζειν κιν- 
δυνεύσοντας ἰέναι" κ., 5. 21. 

ἣν τι πάθῃ) Ἴ, 2,14: Ἢ αὐτοῦ τι 
πείσεται. ΟὝὙΤΟΡ. 5, 4.1: Εἴ τι οὗτος 
πάθοι. 

7: Σκι ιλλοῦντε] Ρ]αἰατομ 8 ἀθ ΕἸΧΠ]Π1Ο 
Ρ. όο5 Β : Ποία φυγαδικὴ νῆσος οὐκ 
ἔστι πλατυτέρα τῆς Σκιλλουντίας χώ- 
βα5; ἐν ἡ Ξενοφῶν μετὰ τὴν στρατείαν 

τὸ λιπαρὸν εἶδε γῆρας; [ἴογὰμὰ Ρ. ΟΡ 
Ο: Θουκυδίδης συνέγραψε τὸν πόλεμον 
τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿Αθηναίων ἐν 
Θράκῃ περὶ τὴν Σκαπτὴν ὕλην" Ξενο- 
φῶν ἐν Σκιλλοῦντι τῆς Ηλείας. ΘΠ] 
ῬοΟΒίοθυου ἸΟσῸ5. ΤΘΙΘΥΤῚ ρΡοΐοβί στ 8- 
βῖτηθ δα Απαθδβίη, 4υδηὶ ἄτι Βου]θ6- 
θα ΧοΠοΡροΙ, ἴῃ ἄρτὸ ΘΟ] ηἴ1ο 46- 
8588 δάπις νἀοίαγ. (ΟὈΠΊρΡαγα τηθαο 

ΒΈΡΓΔΊΙ, 1, 10, Β:ηρα 8 γε θα, ααϊθι5 ἀπτορηϊζαΐοιη [0- 
ΟἹ ΡηρῚ ΒΟΥΙΡίΟΣῦ ἢ ἢος ἀρτεβῇ οὔο 
Δοααϊθβοθηβ. (ἀαμογδίμη δα ΠΙβίουίαβ, 
14 εδϑὲ δὰ ΗἨεϊϊθηῖοα εὐ Αμαρθαβίη, σὸ- 
ἔδβσσθ νἀ θοῦ [ΟΡ Θ 65 8. 8. ρμοβῖ νεῦρα 
Ῥᾶυ]Ὸ ρμοϑῦ Γθέθυθηάᾶ: Τοὐντεῦθεν διε- 
τέλει κυνηγετῶν καὶ τοὺς φίλους ἑστιῶν 
καὶ τὰς ἱστορίας συγγράφων. 0 ΗΝ. 

οἰκισθέντος Ἐοτηαϊαβ [Ατηδβθθ 8] 
οἰκισθέντι Ἰοσῖθ86 νἹαθίαγ. Δ Θγεζ βῃΐτη, 
σσπὶ Χομορθομ ΟΠ απΐίοθτῃ τηῖσταβ- 
βϑί, φῃοα ορριάστῃ [μΔοραξθιηοη 60- 
Ἰοπῖδπὶ ΠΟ ἰοηρσα δῦ ΟἸγηριδ ἀεααχ- 
εγδηΐ. ΠΤΕΡΗ. ΜΟΙ οἰκίζειν οἷ οἱ- 
κίζεσθαι ἴάτῃ ἀθ6 Ἰοοῖ5 αυδτη (6 Βοιηϊ- 
πἰθῈ5 αἰςῦϊ Θχθιηρὶᾶ ν. 1η ϑίθρῃ. ἘΠ68. 
Ῥαιβαηΐϊαθ ἈΌῚ ἤδθο τοϑριοὶδ Ρ, ὅ, 8» 
ααὰπῃ ἀἸοῖϊῦ : Κατοικήσας ἐν Σκιλλοῦντι, 
βίβὶ ἱποουίατη σα ηχυϊ ααϊα Ἰερογϊ, 
ἀἸβοσίθ ἰδιηθῃ ἰγϑαῦ ΘΟ] πηΐθτη [μ6- 
οεαἀεοπηομῖοβ. δήθυηϊββ ΕΠ]οὶβ εἰ Χοπο- 
ΡΒομΙ ἀβάϊββθ. Θᾷο 8ὶ δ]ῖοβ αθοααθ 
τηϊ βου ηῦ ΘΟ]ΟΏ08, (Οἱ ροίτξ οἰκεσθῆναι 
ὑπὸ Λακεδαιμονίων, αΠ0α στη παρὰ τὴν 
᾿Ολυμπίαν σοπ] αποΐτ ἢ} σΟΤΏΡΆΤΆΤΘ ᾿ἰσθὲ 
ΠΡΥῚ ππηΐπι5. Βουρίαγϑ ἀρ. Ρ]αΐ. ϑο]οη. 
ὁ. 26 : Εἶχεν οὐ μεγάλην πόλιν ὠκισμέ- 
νην ὑπὸ Δημοφῶντος περὶ τὸν Κλάριον 
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’ νυν , Ὗ Ἁ δὲ ος δὰ “πὶ 
ρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακαταθήκην αὐτῷ. ἕξενο- 
φῶν δὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ θεῷ ὕπου ἀνεῖλεν ὁ θεός. [9] ὡμϑμἐν ΟΕ ΒΥΎΥΘΕΝΝ ἊΝ 9, ΄σ 7 ἴω 

ϑέτυχε δὲ διαρρέων διὰ τοῦ χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς. καὶ 
᾽ » 7] ε Ν Ν “- ᾽ ΄ὔ ᾿ “- 

ἐν Ἑφέσῳ δὲ παρὰ τὸν τῆς Αρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς 
΄σ ᾽ ΄ Ὰ 7 

ποταμὸς παραρρεῖ, καὶ ἰχθύες τε ἐν ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ 
,ὔ “Ἕ ἴω ἴω ὁ 

κόγχαι: ἐν δὲ τῷ ἐν Σκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ θῆραι πάντων 
͵ Ἁ ΧΝ 

- οὗπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα θηρία. ἐποίησε δὲ καὶ βωμὸν καὶ 
3 Ν Ν “- σι ΧΝ Ν ᾿ 

ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ δεκα- 
Ν, ΄“- -“ ς “- “ ΄σι 

τεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ, καὶ 
,ὔ ΄ ΄“΄ ΄ ,ὔ , ΄“ 

πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες 
΄ι ΄“ κι ΄ι᾿ Ἁ Ν ΄σ΄ ΄σι 

μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς σκηνῶσιν 

[10] 

: χωρίον ὠνεῖ Θνδηϊάα 1ῃ (Ὁ. οἵ ᾿πβίαυγαία, χωρίον ὠνεῖται οτη. Β. ΟᾺΠῈ Ἰηΐογ- 

ν81}10. 8. διαρρέων διὰ τοῦ οἵη. Β. οὑπὶ Ἰδοιπα ὁ Πτζογάγιπη. διὰ μέσου ῥέων 
τοῦ ΟΟ. τῇ. ΥΘΟΘΏΪ ΡΓῸ 115 4186 ΡΥ. Παριιογαῦ διαρρέων διὰ τοῦ, 8564 ονδηπεταηΐ. 
διὰ μέσου ῥέων τοῦ οἴϊατα [ὰ. σελινοῦς Εἰ. σελλεινοῦς Α. ἐλεινοῦς Β.Ὁ,, 
Ἰάθπγατιθ ἴῃ τηᾶΓρ'. τηϑηϊι 88115 Δ α11ἃ σελινοῦς. σεληνοῦς 1,.1, (ὑεῖ, σελλη- 
νοῦς. σελινοῦς οἴδτη Θίταθο ὃ, Ρ. 287, ΌῚ δος σγϑβρὶοϊ. δὲ οτη. 1. τῆς 
οτη. Ε., ἐφεσίας ροβί τῆς Α.Β.0.}.. σελεινοῦς Α.Β.(Ὁ. (ὐεῦ. πὖ ἀπΐοα. καὶ 
ἰχθύες τε) καὶ ἰχθύες Α., οχ. στη Ιδοῦηα Β. λειμῶνες τὲ (ὐ., 5Β6α λειμῶνες τη. 
ΓΘΟΘΠ ΒΒ: τηδ, ὈΓ. νΕ͵Ὸ καὶ ἰχθῦες ΡΓῸ λειμῶνες, ατιοα 6Χ 5.11. Γαροιατὴ ν] ἀθίαγ, 
καὶ λειμῶνες δὲ ᾿ὰ. καὶ ἰχθύαις, 5. ν. Βα 468 τε, ἴ,. ἔνεισι Α.Β.Ο.Ε;. (εἰ. εἰσί. 
κολχαὶ Α.Β.. ἐν ηΐβ σκ. Δθαπηΐ Α.Β..Ζ. σκυλοῦντι Α. σκυλλοῦντι Β.Ὁ. 
σκειλοῦντι ΒΕ. σκηλοῦντι Ζ. (ὑεΐ. σκιλοῦντι. 9. βωμὸν καὶ ναὸν Α.Β.Ο. Οεΐ. 
ναὸν καὶ βωμόν. δὲ δὐάππύ Α.Β.Ο. θυσίαν] καὶ θυσίαν (. καὶ οἱ πρόσ- 
χωροι Δατηοαθτῃ ρΡ8111648, Βα δάδιιο ἃσηοβοθηάα 1 (Ὁ. (564 οἱ 85. ν. Δα αἸῖο ΠΏ. ΡΥ.» 
αἴ νἸἀ δέ), οτη. Β. οὖ Ἰηΐοσὶ ὁμοῦ. πρόχωροι [)..---. παρεῖχε Α.Β.0.Ὁ. 

Ἐ;. (ει. παρέχει. δὲ ἡ θεὸς τοῖς] δυνηθεῖν τοῖς ἃ. δὲ τοῖς Β. δεηθ." τοῖς Ὁ, ἴῃ 
αὰο ρΡοϑβί θ εχ ρᾶρίπα δάνββα ΘΧΡΥΘΒΒΌΠῚ σ᾽ Εἰ ΓΘ ΥΆ τη ε ΟὈΒουΓγαν, 564 ΘΠοιηῖοῸ 
Δυμἤοῖο Δα ὨΙΠ1ζο οἸαγα δρραγοῖ δὲ ἡ θεός. δὲ ὁ ναὸς τοῖς ἃ. σκηνῶσιν Δ.Β.Ο. 

ποταμὸν ἐν χωρίοις ὀχυροῖς --- κειμένην, 

4] παρά. Υ'.. δαΐοτη δα [)1ορΘ 15 1. 
Β εὸς 

ὁ θεὸς] Μιάοίυῦ 6886 Αρο]ο θ)6]- 
ΡΒΙοαΒ, ααθηὶ 46 ἰοοὺ ΒΟΙΟΙῚ ΠΟη88- 
ΟΥΆΠ40 σΟΠΒΌΪοαῦ ΠΟΙΏΟ 1 ΤῊΣ 
οὐδ ΠΘρΡΌΪ5 το] σίοβαβ. ΒΟῊΝ. 
δ ΠΡΡεων διὰ τοῦ χωρίου] ΙορσΘη65 

᾿Αφικομένου δὲ τοῦ Μεγαβύζου 
κατὰ ̓ πρόφασιν τῆς πανηγύρεως, κομι- 
σάμενος τὰ χρήματα χωρίον ἐπρίατο καὶ 
καθιέρωσε τῇ θεῷ, δι οὗ ποταμὸς ἔρρει 
Σελινοῦς ὁμώνυμος τῷ ἐν Εφέσῳ. ὕπ- 
δ οοηβίαξ ᾿πᾶο5 ΟἸγταρίοοβ στα ἔὰ- 
1586 δοίοβ. ΟἸγτηριδάθμη δῖ {1586 
0907 ρΡοβις οάᾶνο!]αθ ἴθ ΑΠΠΔΙΙΠὶ 
᾿ΤυογαΙἀεδογάση Αρραγαίμι 5. 28, οὰ- 
85 ᾿᾿ρϑῖυϑ ΟἸγτρΙΔ 18 ΔΏΠῸ ΡὈΥΪΠΊΟ 
ῬΠαογαΙ θη τπουύιι απ ἔμ |556. ΡυΟθᾶ- 
ὈΠῚ δγριαπηθηΐδίοηθ ᾿ἄθτη νὴ αοοίτιϑ 
ΠΟΘ. Νεῖῖρα σθηβοῦ Χϑεῃορθοη- 
[8η7Ὶ ΑΘ β᾽] τη οχ Αβια γθαθαηΐθῃ τι8- 

46 δα Βοροίδτῃ οοτηϊζαύατῃ, (αὶ τα- 
αἰζὰ5 Αρα8118] δοοιαϊῦ Ὁ]. οὔ, 2) ἀβῃϊης 
ΤΘΠοῖο Αρββ]ὰὸ νϑηϊβ86 ΘΟ Ππηΐρτη, 
αγτὶ ΕἸοὶ υἱέαηι, αἴ αἰῖ, αὖ αὐτὸ ΕΠαδ 
ποῖ ἰοπφο αἰϊδίαπέθην. 1)οϊη46, οὰπὶ 
ΧοΠΟΡμοη ΤΠυογαϊάθδτη ἢἰΒ[ΟΥΔΠῚ 
ἸΒ66 60 Ἰδίθηθπι ὈΥΪΠγ115 ΡῈ Ὀ]1Ο8 556 
αἸοαῖαγ ἃ ΒΙορθηθ, θϑιηαθ 'ρ586. ἴῃ 
Ἠ ΘΙΠΠΘΏΙΟΙΒ ΠΔΥΤΔΙΊΟΩΒ σΟΠΠ Πα δνοΙζ 
818, βαβριοαίαν Ποανν6]11ι5 Π]1ο5 Χε- 
ΠΟΡΠΟΙΪΙ ἴῃ δρτὸ ΘΟ πη ο ΘΧΌΪΔΠΙΙ 
σα ἀχοῖα ΡΒ Ἰθϑῖα δαἀνθηϊθηΐθβ δίξα- 
.5886 πον ά!άθθθ Ὠβίουϊθθ δυίορτα- 
Ρθστη ἃ ΗΟ “ΠΟΥ αἸα18. “ΤΙμηοΐἢ 60 
δοσορίαμῃ, δαὖῦ ΙρΡ8.Π| δᾶθο δ]Ππιπὶ ΤῚ- 
τπούπϑαμη ΧΘΠΟΡΒΟΠΕΙ ΘΧΌΪΔΠ ΠἸΡΤῸΒ 
Ῥϑίθυ ποβ ὑγδα!158θ. αὐτὸ αυϊάθια 
ΠΟΙ] ΘΟ 86 «ΟἸΩΏ65. ΔΥΡΌΙΠΠΘηΐΟ ΗΥΤΠΟ 
ἈΠῸ οὖ σουΐο ΠΟΙ ΙΓ ΠΕαγ ; 
Π1Π1] οχὶπα 8 οΟ]]Πρ 6 Γδ᾽ δσαΐϊάεπι, ΔΌΒΙΠΩ. 
5ΟΗΝ. 

9. ἦ θεὸς} ΤιΘοΐοῦ 1058. ἔαο!θ ἀρτιο- 

αύδγθ᾽ 
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ἄλφιτα, ἄρτους; οἶνον, τραγήματα, καὶ τῶν θυομένων ἀ ἀπὸ 

το τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος, καὶ τῶν θηρευομένων δέ. 
θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν οἵ τε Ξενοφῶντος παῖδες 
καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν, οἱ δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες 

, « ") εἶ εἶ - ζει, “ 

συνεθήρων" καὶ ἡλίσκετο τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώ- 
Ν Χ πὴ Ἂν “ ΄ 7 Ν ΄ ἣν ὧἦἷἷν 

ρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς Φολοης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλα- 
ιτ Φοι. ἔστι δὲ ἡ χώρα ἡ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς ᾿Ολυμπίαν [12] 

πορεύονται ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ Διὼς 
ἱεροῦ. ἔνι δ᾽ ἐ ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη δένδρων 
μεστὰ, ἱκανὰ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς τρέφειν καὶ ἵππους, 
ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων ὑποζύγια εὐωχεῖ- 

12 σθαι. 
Ν ἃ ἄν Ἀ Ν 2 «ς 7ὔ ,ὔ 

περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων 
7 σ Ἀ ε ΄ι 

ἐφυτεύθη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραῖα. 
δ 9 Ἐ ΄ὕ " Ὁ ΠΡ, ἕξό " ε 

μέγα ῳ Τῷ εν φέσῳ εἰκάασται, καὶ ΤΟ οανον εοἰικὲεν ὡς 
7 -Ὡ “Δ... Ὁ ,ὔ 

13 κυπαρίττινον χρυσῷ οντι τῷ ἐν Βιφέσῳ. 

(εί. σκηνοῦσιν. ἄρτος Α. 
γήματα͵] πράγματα Κ. ἀπὸ] ἐκ Ζ. 
οἱ ἄνδρες 1). ξυνεθήρων Α.Β.Ὁ. 
Α.Β.Ο. Οεδΐ. χωρίου. 
ἐξ αὐτῆς μπρτων ἘΠ Ἂς ἀπ ἸΒΡΈ. τ, 8. θὲ 
καὶ Ἐ.. ἡ χώρα Ἀ.Β.0.. (εἰ. ὁ τόπος. 
χώρῳ Ἀ.Β.Ο. Οεί. τόπῳ, οτῃ. Ν. 
οἵη. . Οὐεί. καὶ ἄλση. 
Α.Β.Ὁ.ΕΝ. ὄεις Εν, (οἴ. ὄϊς. 
κταῖα ὡραῖα ΙΚ. 
παρίσσινον. 

βοεῖ γθδηϊζαίε πη ῥἱδτη βου ρου β, σαὶ 
ἄδθθθ ἸΙογαϊαΐθιη βϑπὰπη δβϑβιρτιδί. 
5ΟΗΝ. 

τοῖς σκηνῶσιν] Θ΄ ὉΠΙΡΓΔΟᾺ]15 α6- 
σερδπῦ σοηνῖνο δα ζοβίαμπη αἰθτη σ0η- 
στεραῦ!. ΒΟῊΝ, 

10. ἐκ τῆς Φολόης] ϑέγαθο 8, Ρ.357: 
Καὶ ἡ Φολόη δ᾽ ὑπέρκειται τῆς λυμ- 
πίας ἐγγυτάτω ὄρος ᾿Αρκαδικὸν, ὥστε 
τὰς ὑπωρείας τῆς Πισάτιδος εἶναι. Ῥτεο- 
ἴΕΓθᾶ σοτηραγα 5. β6ᾳ. ΞΟ ΗΝ, 

σύες ὅϊς Ῥαυβδῃ. 5,6,6, ὑῶν ἀγρίων. 
11. εὐωχεῖσθαι) Ατὶδίοί. Η. Α. 8,6: 

Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς ἡμέρας εὐωχοῦσιν ἤδη 
οἱ πιαίνοντες τὰς ὗς. ΟῊΝ, Χρη. 
ΗἸρΡΡδίοῃ. 8, 4, εὐωχούμενοι ἵπποι, εἴ 
8116 ν. ἰπ πεβ. δίθρῃ. 

12. ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡράϊα)] “]ἸΔ ΠῚ 
Υ. Η.1, 31 οοηΐοσῦ Ηΐομιηβ., τυ] 
ΡῬοβῦ πυρὸν ΠΟΙΏΪΠΔΠΓᾺ͵ τρωκτὰ ὡραῖα, 
απο04 Ῥεγϊζοηϊι8 ἰηΐογργθίαίτι ΡΟπΊᾶ 
5611 {γιισίιε, απ ΟΥΙΟῚ ἴθ Ξοοππηἦα 

καὶ στήλη ἕστηκε 

ἀργύρια Ροβί οἶνον οἴ. ἃ.Β.Ο.Έ,Ρ. τρα- 
1ο. οἱ δηΐα τῶν 5.ν. Ὁ. ἄνδρες 

ἠλίσκετο Β.ὉΟ. ἠυλίσκετο Ι,. χώρου 
καὶ Δἀαπηί Α.Β.Ὁ.Ζ. ἐξ αὐτῆς τῆς φολόης Α.Β.Ο. 

φηλόης Κ'. τι: ἔτε Ηὰ- δὲ] 
ἢ] ἡ Α. οἵη. Εἰ. ἀπὸ] ἐκ 2. 

καὶ λειμὼν .Β.Ο, καὶ λειμὼν καὶ ἄλση Ν. 
καὶ αηΐθ σῦς οἵη. Δ.Β.0Ὁ. 

τὰ οτη. Εἰ. 
κυπαρίττινον Β΄. κυπαρίτινον ἃ.Ο, κυπαρίσινον Ἴ. Οεΐ. κυ- 

καὶ αἶγας οἴη. ΕΒ. βοῦς 
12. ναὸν] λαὸν Ο. ργ. τρω- 

Γηθηβ8 δρροπυηΐιγ. 5ΟΗΝ, Τμε- 
τηϊβί, ΟΥ, 2, Ρ. 27 Ὁ: ᾿Αγησίλαον ᾿ δὲ 
οἶδα τὸν βασιλέα τῆς Σπάρτης ὅτι Ξε- 
νοφῶν οὐκ ὦκνει ἐπαινεῖν καὶ ἀμείβε- 
σθαι μακρῷ βιβλίῳ, ἐπειδὴ αὐτῷ »νέμε- 
σθαι διεπράξατο χωρίον τι μεταξὺ Ἤλι- 
δος καὶ ̓ Αρκαδίας, οὐ πόρρω Σκιλλοῦν- 
τος, ἐν τῇ φυγῇ. --οὐ μὴν οὐδὲ ἡ ἣ χάρις 
ὁμοία ἀγρὸν “ἐργάζεσθαι προῖκα ᾿Αρκα- 
δικὸν ἢ ἐπαίνου τυχεῖν ἀγήρω τε καὶ 
ἀθανάτου. τάχα δ᾽ ἂν καὶ αὐτὸς ὁ ̓ Αρ- 
χιδάμου τιμιώτερον ξυνέφη εἶναι τῆς αὖὗ- 
τοῦ δωρεᾶς τὸ χαριστήριον τοῦ Ξενο- 
φῶντος. τὸ μὲν γὰρ λόγος ἢ ἣν ὑπὸ φι- 
λοσόφου γεγραμμένος, ἡ δὲ, εἴ τι δεῖ 
προσέχειν τῷ εἰληφότι, πυροὶ καὶ κρι- 
θαὶ καὶ τρωκτὰ ὡραῖα καὶ δορκάδας καὶ 
σῦς διώκειν τε καὶ ἀκοντίζειν. 

χρυσῷ] [ῃδαΓαίο, τ δρυὰ Ηεροάοί. 
9, 82, κλίνας χρυσέας, 80 ἐπιχρύσους, 
απ ΠΡΏΘαΙη [1586 ἰγααάδηΐ Ρ]1η. τό, 
40, ταν, 2, 9. αὐ ἀπποίαί Η αἰςῇ. 

καὶ γὰρ [τι] 

ὁ δὲ ναὸς ὡς μικρὸς [13] ἸΣΆΡΟμ “85. 

ἐπ τρυοοε; τοῦ 

σα ἐν 

ἝΞ 



ΒΥ. ἘΑ͂ΡΈΥ. 990 

παρὰ τὸν ναὸν γράμματα ἔχουσα' ΙἸΈΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤῸΝ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡ- 
ΠΟΥΜΕΝΟΝ ΤῊΝ ΜῈΝ ΔΕΒΚΑΤῊΝ ΚΑΊΤΑ- 
ΘΎΕΙΝ ΒΚΑΣΤΟΥ ΤΟΥ͂Σ. ἘΚ ΔῈ ΤΟΥ ΠΕ- 
ΡΙΤΤΟΥ ΤῸΝ ΝΑΟΝ ἘΠΙΣΚΡΎΑΖΕΙΝ. ΑΝ 
ΔῈ ΤῚΣ ΜΗ ΠΟΙΗ͂Ι ΤΑΥ͂ΤΑ ΤΗΙ ΘΕΩ͂Ι ΜΕ- 
ΛΗΣΕΙ. 

ΚΕΦ. Δ. 

Ἔκ Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν μὲν ἐκομίζοντο οἵ- 
“περ καὶ πρόσθεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπορεύοντο. 
δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοις, πέμπουσιν εἰς αὐ- 
τοὺς Τιμησίθεον τὸν 'Τραπεζούντιον πρόξενον ὄντα τῶν 
Μοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες πότερον ὡς διὰ 
πολεμίας πορεύσονται τῆς χώρας. οἱ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διή- 

4 σοιεν" ἐπίστευον γὰρ τοῖς χωρίοις. ἐντεῦθεν λέγει ὁ Τι- 
μησίθεος ὅτι πολέμιοι οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. καὶ 
ἐδόκει καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο συμμαχίαν ποιήσα- 
σθαι: καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχον- 

3. τὰς 
εζῖει 

φιλίας ἢ διὰ 

5 Ἀν. ἃ “ “ “ “- , 

4τας. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων 

12. ἱερὸν Α. δὲ ροβύ τὸν οτη. ἃ.Β.06. ἂν Α.Β.(. (ει. ἐάν. μελή- 
σοι Α.Β.Ο.Ε. Ι. μὲν οτη. Ε.---ἴ͵, 2. μοσσυνιοίκων, 568 οἱ 5. Υ. Α΄ 
μοσσύνοικοι βΘΙΏΡΘΡ Α.Β.0.0}.Η.-- 2. οὐ 1π46 ἃ τό. ΄. (ὐϑῦ. μοσύνοικοι. 

ἢ διὰ Α.Β.0.Ε. (εὐ. ἢ ὡς διά. τῶντος Α.(ὐ. ἐρωτῶντες δέ Ε΄. 
ται Εἰ. ἔρχονται 1). (εἴ. πορεύονται. 
84 ΑἰΒοπόθοαπι Ρ. 265., δεήσειεν Β. Οεύ. διοίσειεν. 
μόθεος ΔΑ... πολέμιοιοι "1. 
λοιντο] ο ΡΓῸ ου (-. ΡΥ. εἴ ἃ 1ῃ Τᾶ8. 
ἴῃ τὰ8. Β. τῶν οτη. 

13. Ἱερὸς ὁ χῶρος] ὅϑ01]]6Πγη15 ἴοτ- 
τῆῦ]α, σα]ὰ8 ΘΧθιηρ]α ΟΟ]]ερὶ ΕἼΟΥ]Ο 
δα Ἠετοάρδιῃ Ρ. 77. [πϑουϊρίοποπι ἴο- 
ἴϑ:η τορθΐ ΟἸρΡραΒ ἴῃ ἰπβα]α [{πΠᾶοὰ 
γϑρογίαβ ἃ. 1758, δρᾷ Βοβοκῃ. ΟογΡ. 
ΙΏ5ογ. νο]. 2, Ρ. 40, πη. 1926, 0] 5611- 
Ρίυτῃ αυϊάθηι τὸν ἔχοντα, 864] ἐὰν δέ. 

1. οἵπερ καὶ πρόσθεν] Υ.. α. 3, 8.1. 
ΖΕΌΝ. 

2. Μοσσυνοίκων)] [)6 Βετρίατα νε- 
ΤΊΟΥΪ ΡΘΕ αἀπιρὶοχ σ᾽ αἰείυμη δα ΄68. 
ΘΙΘΡἢ. ““Οδἴογατῃ ἤδης ραηΐθῃι Ρ]ΔῊ6 
ῬΑγθάγϑτὴ αἸούδμη 6586 ἃ Ταί!οηθ Π801- 
[86] ἴῃ μόσσυσι, ᾿τδαηΐ ΠΟ ΥΒ1Ὲ5 
ἈΑπίὶ. Β.1, 26: Οἰκοῦσι μὲν δὴ οἱ ἐν 
᾿Ασίᾳ Μοσύνοικοι ἐπὶ ξυλίνοις, ὥσπερ 
πύργοις, ὑψηλοῖς σταυρώμασι, μόσυνας 
αὐτὰ καλοῦντες. ,ἌΡΟ]]. ἈΠοά. 2, εοτό: 
Μοσσύνοικοι ἀν᾽ οὔρεα ναιετάουσι δου- 

οὗτοί εἰσιν Α.Β.Ο.Εὐ. (ὑεῖ. εἰσιν αὐτοῖς. 
ξυμμαχίαν ΔΑ.Β.Ὁ, 

ἐρω- 
πορεύσον- 

οἱ δὲ οπι. 1. διήσοιεν Φ8οΟ 5115 
4. ὁ οτῃ. ).Ε, Α]ὰ. τι- 

βού- 
4. συνῆλθον] υνῆ 

ρατέους πύργους εὐπηγέας, οὗς καλέ- 
ουσι μύσσυνας" καὶ δ᾽ αὐτοὶ ἐπώνυμοι 
ἔνθεν ἔασιν. ὥῬΤΑΌΟ 12, Ρ. 549: Εἰσὶ 
δ᾽ ἅπαντες μὲν οἱ ὄρειοι τούτων ἄγριοι 
τελέως, ὑπερβέβληνται δὲ τοὺς ἄλλους 
οἱ Ἑπτακωμῆται᾽ τινὲς δὲ καὶ ἐπὶ δέν- 
ὃρεσιν ἢ πυργίοις οἰκοῦσι, διὸ καὶ Μο- 
συνοίκους ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, τῶν πύρ- 
γων μοσύνων λεγομένων." ΖΕΌΝ. 
(ὐοηΐ. ΑἸηβινοτίῃ. Ρ. 2Ο1, οὖ 46 Ὠδθιία- 
60}15. δοῦαπῃ ἴζοοῇ. ρΡ. ττό 5., Ηδηη1}- 
ἴοη. Πεδοαγοΐθ5, ν0}. 1, Ρ. “1ὃ. 

8. πολέμιοι οὗτοί εἶσιν οἱ ἴδγτ! ροῦ- 
αϑ, 51 τπδηὰ ἀοιηοπδίγαηζΐοθια 1η06]}1- 
585 ΤΙ ΘΙ ΓΠΘΌΤη 5668 ἈΠ ΓΘ 8 σϑηί5. 
ΒΟΉΝ. ΟΥγορ. 4; 2, τ8: Ὁ δὲ λέγει 
αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ πλησίον τῶν 
Ὑρκανίων στράτευμα. Οὐηΐ. ᾿πέτα 5, 5» 
10. 
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ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων" καὶ ἔλεξε Ξε- 
δνοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος" ἐν ἄνδρες Μοσσύνοικοι, 
ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν ᾿Βλλάδα πεζῇ" 
πλοῖα γὰρ οὐκ ἐχομεν". κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὺς ἀκούο- 

ό μεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν 
ἡμᾶς λαβεῖν συμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑμᾶς 
οὗτοι ἡδικήκασι, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τού- 

τους. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖ ἂν τοσαύ- 
ϑτην δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο 
ὃ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτα καὶ 

9 δέχοιντο τὴν συμμαχίαν. ᾿Ἄγετε δὴ, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, τί! 
ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, ἂν σύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα, 
καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τε ἔσεσθε ἡμῖν συμπρᾶξαι περὶ τῆς διό- 

Ξ 

τοδου ; οἱ δὲ εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰσβάλ- 
“ , Ἃ ω ΄- ᾿ἶκν -ὸ 

λειν ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, 
Ν “-“ ὩΣ Ψ ΄σ ΕΝ -“ ΟΝ 

καὶ δεῦρο ὑμῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἀνδρας οἵτινες ὑμῖν 
΄“- λ Ἁ ς , 

συμμαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 
: Ν 7, ᾿ ἢ Χ ῇ " κ 

1 Ἐπὶ τούτοις πιστὰ δοντες καὶ λαβόντες ᾧχοντο. καὶ 
ἧκον τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες. τριακόσια πλοῖα μονόξυλα καὶ 
ἐν ἑκάστῳ τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν δύο ἐκβάντες εἰς τάξιν 

1φέθεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς ἔμενε. καὶ οἱ μὲν λαβόντες τὰ 
ἐτπν, 9 τὰν «ον ΄ 3 ΄ ΙΕ ΕΥΑΆΔΕ ς 

πλοῖα ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ μένοντες ἐξετάξζαντο ὧδε. ἐστη- 

ἔλεξε Α.Β:Ο. (εἰ. ἔλεγε. μὲν ροϑβῖ ἔλ εξε οτη. ἃ.Β.Ό. ἑρμήνευε Α.Ο. 
ἑρμήνευσε Ἐ.ἴ,.. ἡρμήνευσε ἢ. .Ὁ. 5. ὦ οπι. Εἰ. βουλόμεθα διασω- 
θῆναι Α.Β.Ὁ. διασωθῆναι βουλόμεθα ἘῸΝ. (ὑεῖ. διελθεῖν βουλόμεθα. πρὸς 
Α.Β.Ο.. ἐς Ὁ. Οεί. εἷς. 6. ξυμμάχους Ἀ. Β.Ο. τηρήσασθαι Α. εἴτι 
ποτὲ Α.Β.0.Ε. (εἰ. εἴ τι πώποθ᾽. ἡδικήσασιν Α. (εἴ. ηδίκησαν. η. ἀφί- 
σεται ἃ. αὖ Α.Β.Ὁ., Εϊς τη πε ῬΘΥΒΊΙΒ, ΟἹ. Εὸς. Οὐδέ. αὖθις. ξύμμαχον ᾿ Β.Ο. 
8. καὶ οἵη. ἀ. βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχάϊντο Ἀ.-ΒιθΟΘοΣ βούλοιτο---δέχοιτο. 
ξυμμαχίαν Α.Β.Ο. 9. δεήσεσθαι 1). δεήσασθε α.Κ. ξύμμαχοι Α.Β.6, 
τί οἷοί τε ἔσεσθε ΞΓΘΡΉΔη15, οἷ, αὖ ν] ἀδίπν, τηατρὸ Ὠ).. τί οἴεσθε ἔσεσθαι Α.Β.ὉΟ. 
Εν, Οεἴ. ποῖοί τε ἔσεσθε. ρρεςο τας Α.Β.Ο. διόλου Β. ΡΥ. ὁδοῦ “δ, οοΥ- 
Τϑοΐα8 ἴῃ τηδΥρ. 1ο. τὴν ροβί θάτερα οπι. Β. ξυμμαχοῦνται.. ΑΒ. 0) 
Ηΐπο υβη88 δα ἐπεὶ δ᾽ ἄ 8. 25. οτηηΐα ἀεϑαπΐ α. Ταῦτ ᾿πορὶΐ νω ἦσαν. τὰς 
πιστὰ] στα ἴῃ τΆ8. (Ὁ. διδόντες ΗΠ. ἐν οτη. Β. 12. οἱ μὲν οἵη. Α. 
ΒΟ. ἐξετάξαντο ΡΊΓΉ., υἱὐ Τ΄. 5. ν. εἴ, αὐ νιάείαν, Καὶ... «ἐξετάξοντο Ε. 
ἐξετάζοντο Α.Β.(.Ἐ..1. ἐξητάζανεὰ 5.1. ὧδε Α.Β..Ε. οὕτω δὲ Ὠ. οὔ- 
τῶς ὧδε, αὖ νΙἀοίαγ, ΡΙΓΉ. Οὐεΐ. οὕτως. ἔστησαν 1. οτη. ἴ,. 

5. διασωθῆναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα) Ογ- 9. τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι] Υ. 
ῥῃ. 5» 4.6, σώζεσθαι πρὸς τὸ στρατός 8 ἢ 7:.2, 31. Ογτορ. 5. 2, 23: Ὧν αὐὖ- 
πεδον. ΖΕΌΝ τὸς ᾧετο δεῖσθαι μαθεῖν. 

6. ΣΕ ΒΗ: απο βρθοίαΐ Α., βῖς 1ἴὴ το. ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα) [1 8. 3, οἱ ἐκ 
ἠδίκησαν σογταρύαπτμῃ δρια Ζαϊδαξαπι τοῦ ἐπέκεινα, αὖ αἰέοτα ραγίο. (ΗΝ. 
ΘΊΟΡ. ΕἸ. νο]. 2, Ρ. 198 (Δαἰβῇ,, δὲ 4101. 'ΓΒας. 7, 3]. ΗΤΟΗ. 

[6] 



ον ΟΡ ΤΥ; 29 ὅ 

σαν ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα οἷον χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλή- 
λοις, ἔχοντες γέρρα πάντες λευκῶν βοῶν δασέα, εἰκασμένα 

κιττοῦ πετάλῳ, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς ἑξάπηχυ, ἔμ- 
προσθεν μὲν λόγχην ἔχον, ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου 

τ3 σφαιροειδές. χιτωνίσκους δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, 
πάχος ὡς λινοῦ στρωματοδέσμου, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη 
σκύτινα οἷάπερ τὰ Παφλαγονικὰ, κρωβύλον ἔχοντα κατὰ 
μέσον, ἐγγύτατα τιαροειδῆ" εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις σιδηρᾶς. 

ταἐντεῦθεν ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἱ δὲ ἄλλοι πάντες ἐπο- [7] 
ρεύοντο ἄδοντες ἐν ῥυθμῷ, καὶ διελθόντες διὰ τῶν τάξεων 
καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλλήνων ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς 
τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. 

τς ὠκεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς μητροπόλεως καλου- 
μένης αὐτοῖς καὶ ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίκων. 
καὶ περὶ τούτου ὁ πόλεμος ἦν᾽ οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες 

ἔστησαν ὥσπερ μάλιστα χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις 5 1488 ν. ἀντιστοι- 
χοῦντες. ὥσπερ φοϑί ἔστησαν αο]εν!ῦ ΘΓΘΡΏΔΗΒ. 
ΠΝ δον ΒΒ. Εἰϊῃι, οἱ, δὲ ὃν 5.ν.. 1: Ἰδὲ; οἱ. 
λευκῶν ϑυϊάδβ 1. ο. οὗ ν. πετάλῳ, ἔχοντες --- πετάλῳ ΟἸ[Δ 8. 
Πέλτη ᾿Αμαζονικὴ, ἁ ὡς φησὶ Ξενοφῶν, παρεοικυΐῖα κιττοῦ πετάλῳ. 
(ὐὕ. ἠσκημένα Ῥι[᾿., εἴ ηκὶσ ΒΌΡΘΥ ἡσκ ΘΙ τη. ΡΟηΘΠ5 Β. 
ἔχων παλτὸν δὲ σῷ, Θθααβ ν. παλτά. 
Α.Ὁ. ἔχων Δ.1.11.}.. 
Β.Ο.Β. 
οὐ Σ ἮΝ ἼΣ 

στρώματος λεπτοῦ ἴῦ. 

ὄπισθεν] ἔμπροσθεν Α.Β.0.Ε. 
12. χιτωνίσκους---στρ. ϑυϊᾶδβ ν. χιτωνίσκος. 

στρωματοδέσμου] τρώματος δεσμοῦ Α. στρώματος δεσμοῦ 5 
τῇ κεφαλῇ δὲ ἈΠ. (εἴ. τῇ δὲ κεφαλῇ. εἶχον δὲ 

ἀνὰ] ἂν 1).ΕὉ.} ᾿γ. 
ἀλλήλους ΕΚ... βοῶν 

ῬΘΠυχιτ, π9.2.: 
ἠκισμένα Α. 

ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ 
ἐἑξάπηχυν 

αὐτοῦ] τοῦ Α. 
ἐνδεδύκεσαν Β.(Ο. 

ὡς οἵη. 9.ῃ..1{.1.. 

κράνη ---τιαρ. διαϊάδ5 γ. κρώβυλος, οὕ ν. σκύτινα πα Δ ἐ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. ὰΡτὶ 
κρώβυλον. ἐγγύτατα Α.Β.Ο."}. (εἴ. ἐγγυτάτω. καὶ ΟἸΏ. Ζ. σαγγάρεις α. 
σαγκάρεις Β.Ο. 14. πάντες] ἅπαντες Β.(Ὁ. ἐπορεύοντο ἄδοντες Δ.Β.6. 
Οεῖ. ἄδοντες ἐ ἐπορεύοντο. 

αὐτῆς Α.Β.6. 

12. αὐτοῦ τοῦ ξύλου] ΜΙΠΙ ᾳφυϊάθτη 
Οὕτὰ ἸΙὈΌΤῚ5. ΒΟΙΙΡΟΒ. ΒΟΥ πα ππ νἱάθ- 
[ΌΓ : ἔμπροσθεν μὲν τοῦ ξύλου λόγχην 
ἔχον, ὄπισθεν δὲ σφαιροειδές. ΟῊἮΝ, 
Αὐτοῦ τοῦ ξύλου εϑβΐ 1. ((. αὐτόξυλον. 

12. στρωματοδέσμου υἱραγ!5 στρω- 
ματόδεσμος ΡΕ]Ποοῖι5 ἔαϊΐ, ἀοοσοηΐα (ὑδ- 
ΒΔΆΌΟΠΟ δὰ Αἴδεηθιι, 4. ΞΟΉΝΕΙ- 
ὈΒᾺ, 

κράνη σκύτινα)  . δα 5, 2, 22. 
: κρωβύλον] 600]. Τηπο. οἱ ϑυ]α,, 

Κρ. ἐστὶν εἶδος. πλέγματος τῶν τριχῶν 

ἀπὸ ἑκατέρου εἰς ὀξὺ ἀπολῆγον. Οὐοηΐ, 
Ῥαχιζοι. δα Ζ]18η.Ὁ. Η.4,22. ΖΕΌΝ. 
ἘἈδοίπ18. διιΐοτη βου θ16π κρωβύλος, αἱ 
ἀρυὰ Τ᾽ Ζοίζοη Η!βί. 1, 255, ὉΌῚ σοα]ο 65 
ρα ῬΙΘΒ5ΕΙ. δα Ἐρίδβιοϊας Ρ- 909 κρω- 
βύλλον οὐπὶ ΒΟ Ώ 0110: Κρώβυλλος (8ἰς) 

πρὸς Α. 

διὰ τῆς τάξεως Ο. 
ρεύοντο ἐπὶ χ- .«--οεἶναι δ ϊάδ8ν. ἐπίμαχος. 

καὶ δυιΐθ ἐχ. 

ἑλληνικῶν Α. οἱ δὲ ἐπο- 
ΤΡ. φκεῖτο Α.Β.0.Ε. (εἴ. ἔκειτο. 

ΟἸΏ. περὶ μὲντ. Β. δοιῃ. Ὁ). 

δέ ἐστι μιτρῶδες τι πλέγμα τὰς τῆς 
κεφαλῆς τρίχας ἀναδέον, ὃ πλέκτην κα- 
λοῦσιν ὁ δημώδης λεώς. 

ἐγγύτατα] Ν. δᾶ 2. 2,15. ΟΗΝ, 
14. ἐπορεύοντο ἐν ῥυθμῷ) 1)6 ἔμι81- 

ἴδηι 18 ΠΟ οΟΥ 5 5», 324: Ἐν δὲ τοῖς πο- 
λέμοις πρὸς ῥυθμὸν ἐμβαίνουσι, καὶ 
παιᾶνας ἄδουσιν, ὅταν ἐπίωσι τοῖς ἀντι- 
τεταγμένοις. ΗΤΟΗ. 

1. πρὸ τῆς πόλεως) ΔΌ Ποο σαβί611ο 
αἰνουβιιπὶ εϑὲ 1ἃ απο εἰζαπη ἔα ἴῃ 
088 ὌΤΡΘ οὖ ἀϊοϊίυν τὸ ἀκρότατον τῶν 
Μοσσυνοίκων. 1) ῬΟΒΙΟΥΙΟΥΙ Βιοάο- 
ΤᾺΒ 14. 20: Ἦν δὲ τὸ χωρίον τοῦτο μη- 
τρύπολις τῶν ἄλλων ἐρυμάτων, ἐν ᾧ 
καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν κατῴκει τὸν ὑψη- 
λότατον τόπον ἔχων. ΖΔΕΕΌΝ, 

περὶ τούτου) [Ὠ(6]]Πσοη πὴ σαβίθ]- 
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ἐδόκουν ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων Μοσσυνοίκων, καὶ ἐφα- 
σαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν τοῦτο, ἀλλὰ κοινὸν ὃν κατα- 

τό λαβόντας πλεονεκτεῖν. εἵποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν Ἕλλήη- [8] 

νων τινὲς, οὐ ταχθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ ἁρπα- 
γῆς ἕνεκεν. οἱ δὲ πολέμιοι προσιόντων τέως μὲν ἡσύχα- 
ζον ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες τρέ- 
πονται αὐτοὺς, καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ 
τῶν συναναβάντων Ἑλλήνων τινὰς, καὶ ἐδίωκον μέχρι οὗ 

τὴ εἶδον τοὺς “Ἕλληνας βοηθοῦντας" εἶτα δὲ ἀποτραπόμενοι 
ᾧχοντο, καὶ ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν ἐπε- 
δείκνυσαν τοῖς Βλλησι καὶ τοῖς ἑαυτῶν πολεμίοις, καὶ ἅμα 

1:8 ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ᾷδοντες. οἱ δὲ ἕλληνες μάλα ἤχθοντο [97 
ὅτι τούς τε πολεμίους ἐπεποιήκεσαν θρασυτέρους καὶ ὅτι οἱ 
ἐξελθόντες “ Ἑλληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν μάλα ὄντες 

συχνοί: ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποιήκεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ. 
10 Ξενοφῶν δὲ συγκαλέσας τοὺς “Ἕλληνας εἶπεν, ᾿Ανδρες [10] 

στρατιῶται, μηδὲν ἀθυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων" ἴστε 
“ογὰρ ὅτι καὶ ἀγαθὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. πρῶ- 

τον μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ 
ὄντι πολέμιοί εἰσιν οἷσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη". ἔπειτα δὲ καὶ 
τῶν Ἑλλήνων οἱ ἀμελήσαντες τῆς σὺν ἡμῖν τάξεως καὶ 
ἱκανοὶ ἡγησάμενοι εἶναι σὺν τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράτΞξ 

τ ριδὲ 

ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων μοσσυνοίκων Α.Β.Ο. ἐγκρατεῖς καὶ πάντων μοσυ- 
νοίκων εἶναι ἘΣ. (ὐεῖ. ἐγκρατεῖς πάντων μοσυνοίκων εἶναι. καταλαβόντες Β. 
τό. προσιόντων ἃ.Β.0.Ε.. δεῖς προϊόντων. ξυναναβάντων Αὐνο. μέχρι 
Π.Ε.1.Κ. Οεί. μέχρις. 7: δὲ οπ,. Β. ἀποτρεπόμενοι Α.Β.0.Ε. ἐκτραπό- 
μενοι ΑἸ]Αα. ἐπσναγόστος ἐκτέμνοντες Ο. ἐκτεμόντες Ζ. ἐδείκνυσαν ἘἸ. 
τούς τε ἕλληνας καὶ τοὺς ἑ. πολεμίους 1). Ἐ᾿.---Γ ͵, Ἴ,Ζ. τοῖς ἕλλησι Α.Β.Ο. Οει. 
τοῖς τε ἕλλησι. ἄδοντες δίδοντες Α.Β.Ὁ. 18. ἐπεὶ τούς γε Α.Ο.Ε.. εἴ ουἱ 
ἀεξεβέ γε Β.0 ἐξελθόντες Α.Β.0.Ε. (δεῖ. ἐλθόντες. μάλα] μαλλ᾽ Κα, στρα- 
τείᾳ ἰ,βοποίανιβ. [2ὈΥῚ στρατιᾷ. 10. ξυνκαλέσας Α.Ὁ. μηθὲν Τ. 
ἀθυμήσητε Β.(.Β. ἀθυμήσετε Δ. γρ. μὴ ἀθυμήσητε [ΠΔΓΡῸ ΠΝ Π1ππτοτὶβ ΘνδΠ1α]8. 
Οεί. θαυμάσητε. ἴστε γὰρ ὅτι νεὶ ὅ τι Α.Β.0.Ε. ἔστι γὰρ ὅτε Ὁ. ὍὉει. ἔστι 
γὰρ ὅ τί. μεῖόν τε κακοῦ Η-.---Τ,.1. μεῖόν τι κακοῦ Ὦ. γένηται Α.Β.Κ.6. 
20. ὑμῖν ἡγήσεσθαι Ε,. καὶ ροξί δὲ δααπηΐξ Α.Β.Γ.. ἀμελήσαντες Α.Β. 
ΟΕ. (δεῖ. ἀφροντιστήσαντες. ξὺν Ὀ155 Α.Β.0Ο. ἱκανοὶ ἡγησάμενοι .Β.Ὁ, 
Π.Ε.-- Τ Ὑ.4. Οεῖ. ἡγησάμενοι ἱκανοί. ταὐτὰ ϑίορῃδπιβ. [ΔΙῚ ταῦτα. 

Ἰυτη, ααοα ἴῃ ἰρβα 08 οἵ ἴῃ Βα 42, ἀφροντίστως ἔχειν 51]π6 οᾶϑιι 68, 
Ἰοςο βιΐατα ἔα. ΖΕΌΝ, 564 ὉἰΤΟΌΙ 6 βθηβιι ἀἴνεσβο. ἀῴφρον- 

1. ἀποτεμόντες} .4,7.τ6. ΖΕΌΝ, τιστῶν τῶν ἀρχόντων Β]αῦ. ἴμερ΄. 1Ο, 
12. ὐτη ἢδο ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ογδίίοηθ ᾿. 885. ἃ. 50 ΗΝ, Ἑανουῖπαβ: ᾿Α- 

οοηΐ. 5] ΠΉ]6 πη ΟὝΤΟΡ. 5, 4, 19 8644. φροντιστήσας, ἀμεριμνήσας, ἀμελήσας. 
ΖΕΌΝ. ΗΌΤΟΗ. ϑδδεὰ π1Π1] Ἔχ 510 ἴῃ νοῦ σ 

20. ἀφροντιστήσαντες] Οοην. 8, 33, ὕὈο οἴ ΓΘ Π ΠΟΥ Ότι5 τιϑιίαΐο. 
οβδί ψόγου ἀφροντιστεῖν, ΟὐὙτΌΡ. 1, 6, 
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“4 .ς κα 7 ͵7 ΩΥ 53 - “- 

τειν ἅπερ ἡμῖν δίκην δεδώκασιν: ὥστε αὖθις ἧττον τῆς 
ε , τ 3 , » ἅς - 

21 ἡμετέρας τάξεως ἀπολείψονται. ἀλλ ὑμᾶς δεῖ παρα- 

σκευάζεσθαι ὅ ὅπως καὶ τοῖς φίλοις, οὖσι τῶν βαρβάρων 
δόξητε κρείττους αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις δηλώσητε 

ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε τοῖς 
» 7, » Ψ' 

ἀτάκτοις ἐμάχοντο. 
΄ ᾿ 5 Ν ἄς" ὧν “ " “ » ὙΔι.. 

22 Ταύτην μεν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν" τῇ δὲ ὕστε- [τι] 
,ὔὕ ΄ 5 5 7 ’ ὕ 

᾿ ραίᾳ θύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες, ὀρθίους 
ἢ ΄ Ἑ Ν 7 Ἂ Υ 

τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώ- 
Ν » Χ πὰ , Ν Ἄ.: 

νυμον κατὰ ταῦτα ταξάμενοι, ἐπορεύοντο τοὺς τοξότας 

μεταξὺ τῶν λόχων ὀρθίων ἐ ἔχοντες, ὑπολειπομένους δὲ μι- 

23 κρὸν τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν. ἦσαν γὰρ τῶν πολε- [12] 

μίων οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες τοῖς λίθοις ἔβαλλον. τού- 
δι αὶ ε 77 ε 57 

τους ἀνέστελλον οἱ τοξόται καὶ πελτασταί. οἱ δ᾽ ἄλλοι 
,ὔ 3 7 ων Ἁ Ἂς 7 » Ὄ ΄ 

βάδην ἐπορεύοντο πρῶτον μέν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ οὗ τῇ 
προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς" 

“4 ἐνταῦθα γὰρ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι: τοὺς μὲν [13] 

οὖν πελταστὰς ἐδέξαντο οἱ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ 
Δ. Ἂ κ ΕἾ" ς - [ο ς Ἂ 

δὲ ἐγγὺς ἦσαν οἱ ὁπλῖται, ἐτρέποντο. καὶ οἱ μὲν πελτα- 
νΝ τ Φ Ψ ,“᾽, ᾿ Χ , « ᾿ 

σταὶ εὐθὺς εἵποντο διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν πόλιν, οἱ δὲ 
ε “" 3 ᾽7ὔ " » " πἶὖ 3 Ν ΄“ ΄ 

25 ὁπλῖται ἐν τάξει εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς ταῖς τῆς [14] 
, 7 “- ε , « “ Χ 7, 

μητροπόλεως οἰκίαις, ἐνταῦθα οἱ πολέμιοι ὁμοῦ δὴ πάντες 
͵ » ’ » Ψ “ ω 57 

γενόμενοι ἐμάχοντο καὶ ἐξηκόντιζον τοῖς παλτοῖς, καὶ ἄλλα 

σὺν ροϑί ἅπερ οἵα. Α.Β.. ἡμῖν] ὑμῖν Β.Ο. αὖτις Ο. ἀπολήψονται 
Α.Β.Ο. 21. παρασκευάζεσθαι Α.Β.Ο.Ε. Οὐ. παρασκευάσασθαι. δόξητε 
εἰ δηλώσητε Α.Β.(.Ε. Οὐ. δόξετε εἰ δηλώσετε. 22. ἔμειναν .Β.Ο.Ε. (ει. 
διέμειναν. ᾿ἐκαλλιερήσαντο Β.Ο.Ε. ἐκαλλιερίσαντο Ἀ. Ο. Οεΐ. ἐκαλλιέρησαν. 
ταὐτὰ] τὰ αὐτὰ Β. αὐτὰ Α.Ο. ταῦτα Ὁ. ἐνταῦθα Ζ. ὄντων Ροϑβί ὀρθίων οτα. 
Ἄ,, Β. ΟΕ. τοῦ “στόματος τοὺς τομωτάτους ἌΠΟ: 23. οἱ εὔζωνοι κατα- 
τρέχοντες Α.Ο. οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες Β. ΒΕ. εὔζωνοι οἱ ἐκτρέχοντες Ζ. Οεΐ. 
οἱ εὔζωνοι οἱ κατατρέχοντες. οὖν ΡῬοδῦ τούτους εὖ οἱ δΔηΐα πελτασταὶ οτη. ἃ.Β. 
σἙ. τῇ] τε Α. ἐτρέφθησαν Α.Β.Ο. αὶ ΡΥ,» αὖ νἹἀδίαν, ἐτράφθησαν, 
δδάδτη τῇ. οουτγ., Ὠ.1.Κ.Ζ. ἐτρέφθη Μ.Ο. (εἰ. ἐτράπησαν. ξὺν Δ.Β.Ο. 424. 
ἐδόξαντο, αἱ νἱάοατ, Ο. ῬΓ- ἐπειδὴ Α.Β.Ο. Οεῦ. ἐπεί. ὁπλῖται; πολέ- 
μιοι Α.Β.Ο.Ε, ἐτρέποντο ἃ.Β.(ὐ. (ει. ἐτράποντο. εὐθὺς οἱ πελτασταὶ Ἐὶ. 
πόλιν Α.Β.Ο.Ε. Οεΐ. μητρόπολιν. 25. ἄνω ἦσαν] ἀ ἀντῆσαν Μ.Ο. τῆς 
δηΐθ μ. οτῃ. Α.Β.0.Ε.. ἐνταῦθα το ἘΠ. δή. ὁμοῦ δὴ] δὴ 51- 
Ρτὰ βουιοι Ὠ. οἵ. Τ. καὶ ἐξηκόντιζον οτη. [).Ε.Ε.1.1{.1.. καὶ ἠκόντιζον Ἡ. 
Μ.. πελτασταῖς ΡΤῸ παλτοῖς Μ. 

22. ὀρθίους τοὺς λόχους ποιησάμε- πρῶτον. μὲν" ἈΡοάοΒβ18 βϑαυϊαγ 5. 
νοι] [)6 δοῖβ ἀγβοοοσαμῃ δάνεγϑαβ Μοβ- 25; ἐπεὶ δ᾽ ἄνω ἦσαν. ΒΟΉΝ. 
ΒΥ πο οοηξ, Ἀὐδίον εὐ ΚΟσἢΙΥ δὰ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς] οἱ Ἕλληνες, ἀδ 
ΠΣ π τευ τε.8. ααϊρι5 5.16. ΖΕΌΝ. 

28. οἱ δ᾽ ἄλλοι] οἱ ὁπλῖται. ΖΕΌΝ. 
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τ Ψ 7 4 τῷ »Ξ Ὰ 7 ’ 5 
ὁρατὰ ἐχόντες παχέα μακρὰ, ὅσα ἀνὴρ ἂν “Φέροι μόλις, 

“ὁ τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνασθαι ἐ ἐκ χειρός. ἐπεὶ δὲ οὐχ ὑφί- 
ἐντο οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ ὁμόσε ἐχώρουν, ἐφευγον οἱ βάρβα- 

ροι καὶ ἐντεῦθεν ἃ ἅπαντες λιπόντες τὸ χωρίον. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς αὐτῶν ὁ ἐν τῷ μόσσυνι. τῷ ἐπ᾽ ἄκρου φκοδομημένῳ, ὃν 
τρέφουσι πάντες κοινῇ αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττουσιν, οὐκ 
ἤθελεν ἐξελθεῖν, οὐδὲ οἱ ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ, 

μὲ Ἶ ΕΣ » - Χ - “ ΄ - κἅσ 
“7 ἀλλ αὑτοῦ συν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. οἱ δὲε᾿ Ἐλ- 

’ὔ Ἀ Ἀ ΄ 

ληνες διαρπάζοντες τὰ χωρία εὕρισκον θησαυροὺς ἐν ταῖς 
Ξ{-: ΄ ᾿ ε ε " 

οἰκίαις ἄρτων νενημένων πατρίους, ὡς ἔφασαν οἱ Μοσσύ- 
΄; Ἁ ΄ ΄σ Χ ΄- Ψ 

νοίκοι, τὸν δὲ νέον σῖτον σὺν τῇ καλάμῃ ἀποκείμενον" 
5 .ἋΛλ Ὗ ΄ “ Ν ᾿ 7 ΄ 5» » 

,ϑῆσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. καὶ δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμ-᾿ 

δόρα ἴ,. 
᾿ς ἴ εὐ 
γον ΑἸΒΟ (εἰ. ἔφυγον. 

παχέα] παλτία Α.Β.Ὁ. 

Ὀαϊατη ογαβι (Ὁ. 
δομημένων Α.}.ὉΟ. 
(ει. προτέρῳ. 
συνοίκοις Α.Β. 
χωρίον. 

ὃν] οἱ Α. 

εὑρίσκουσι Α. 

πε κρν- ΒιΟρτ.Κ. ἀμύνησθαι Α. (Οεΐ. ἀμύνεσθαι. 
ἅπαντες λιπόντες] ἔλιπον ἅπαντες ἃ.Β. ἔλειπον 

ἅπαντες (ὐ. ἅπαντες ἔλιπον Θ. ϑίερῃδητιβ. 
μοσσύνει Α. μοσσυνει Ὁ. 

οὐδὲ ὁ Δ.Β.6. 
χώρῳ Α.Β.0., 5εα Β. ὡὠρ ἴῃ Πΐαγᾶ. 

ΠΌΡΕ ΈΧΕΡ Ὁ. 

ἀνὴρ] ἀνὴρ δύναται Ἀ. ἂν αἀἀπιηΐ 
26. ἔφευ- 

Ῥοβὲ αὐτῶν τύ. 5 νεὶ 6 νοςᾶς- 
τῷ] τῶν Ἀ.Β. Ὅ. οἶκο- 

πρότερον Α.Β.6.Ε. 
μοσσυνοίκοις νεὶ μο- 

27. τὰ χωρία Ἀ.Β.0.Ε.. Οεῖ. τὸ 
νενεμημένων 1). ἢ .--- ἃ. Τ. νενημένων Ὀ. γρ. ἴπ 

τηᾶτες. εἴ Η. τηΐον ν υβτιβ Οἀπι (ΕΐΘΓΙΒ οὗ ϑυ168 ν. νενημένην, εὕροις γὰρ θησαυ- 
ροὺς ἐν τ. οἷ. ἄρτων νενημένων περυσινῶν εἰζαηΐθ. 

1688. 
αἰ 1. νεὼν ἔτι τὸν Α. 
τῇ ὕτοὸ σὺν τῇ Ὁ. 
μαχη Κ. ἀμφιφορεῦσιν Ἐ.---ἴ Ὑ. 

26. τὸ χωρίον] ΓΠ 6] ρΊίτι ̓ ρ8α μη- 
τρόπολις. ΖΕΌΝ. 

ἐπ᾽ ἄκρου ὠκοδ.Ἷ Γπΐε]]Πσιξυτ σαβίε]- 
στα 56 {π11Ὶ85, απ ἴῃ ᾿ἰρβα ὉΤΠΌΕ, 
Θ] 566 ΒΌΓΏΓΩΟ ἰο00, 5118 ἕπτ. ΖΕΌΝ. 

καὶ φυλάττοντα] Βτθηοῖ. δα Αροὶ- 
Ἰ0ηῃ. 2, [Ο230 φυλάττουσιν Πσοπ]εοεγδί, 
ῬΓουαηΐῖθ Ῥούβοῆο. Οὐοιηραγαΐ Ηπί- 
ΘΟὨΙΠΞΟΠῚΒ Ἰοσαπη ΝΊΘΟΙαΙ ΠδΙη ΒΟ ΘΗΙ 
Ρ. 517: Μόσυνοι τὸν ἑαυτῶν βασιλέα 
τρέφουσιν ἐν πύργῳ κατάκλειστον" εἴ 
ῬοΟΙΏΡΟΠΙΙ ΜΕΪ]θ 1, το: “Μοββυηὶ τὸ- 
5685 ΒΕ 7αρΊο ἀεί σαηί, γἹΠΟῸ 5686 οἵ 
ἀγοιἰβϑίιθδ οὐξίοαϊα ἰεποηί." (οηξ. 
εἰϊατη [)1Ίο (ἢ γυβ. Οταδΐ. 14, νο]. 1. ἢ. 
443: Σὺ τοίνυν οὐδὲ περὶ ἐκείνου τοῦ 
ἔθνους ἀκήκοας, παρ᾽ οἷς ὁ βασιλεὺς ἐν 
πύργῳ πάνυ ὑψηλῷ φυλάττεται, καὶ 
οὐκ ἔξεστιν ἜΝ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ 
πύργου. 5ΟΗ 

οἱ ἐν ΚΣ ΤΣ ΠΟῊ ΤΟΡΈ5, ὉΠῚ8 
δηΪπ εγαΐ, βθὰ θαγρατὶ. ΞΟΗΝ. 

τῷ χωρίῳ) [ΤὨ{6]]ΠσΊ(γ σδβί ΠΏ, 

πατρίους] πρίους Ἀ. οτι. 
περυσινῶν ροβ πατρίους οτα. .Β.0.}..Ε. Ε. Η.Κ.1,.Ζ. ἴῃ τπᾶγρ. 8α- 

νεὸν ἔτι τὸν (Ὁ. 
2δ. ἀδελφίνω οὖ τηοχ ἀδελφίνων ἉἈ. 

΄ Ψἤ; 

νέον ἔτι τὸν Β. ξὺν ἈΒΟ, αὐ- 
τεμμάχη 1. τέμ- 

ααοα Ργὸ πτῦα βιΐαιη ἔμ: ἀ6 400 5. 
14, εἴ 23. ΖΕΌΝ. 

σὺν τοῖς μοσσύνοις ΠΊΟΘΟΙΊΙΒ 14, 30 
]105 βθουΐιβ διοίογαβ ἴα ἔγδαϊξ : Τῶν 
δὲ βαρβάρων συστραφέντων ἐπ᾿ αὐ- 
τοὺς, ἐκράτησαν μάχη, καὶ πολλοὺς 
ἀνεῖλον" “συμφυγόντων δὲ εἴς τι χω- 
ρίον, ἐν ᾧ κατῴκουν ἑπτωρόφους ἔ ΕΑΟΝς 
τες ξυλίνους πύργους, συνεχεῖς π 
βολὰς ποιησάμενοι κατὰ κράτος εἷλον. 
ἦν δὲ τὸ χωρίον τοῦτο μητρόπολις τῶν 
ἄλλων ἐρυμάτων, ἐν ὧ καὶ ὁ βασιλεὺς 
αὐτῶν κατῴκει τὸν ὑψηλότατον τόπον 
ἔχων. ἔθος δ᾽ ἔγει πάτριον μένειν ἐν 
αὐτῷ τὸν πάντα βίον, κἀκεῖθεν δια- 
δοῦναι τοῖς ὄχλοις τὰ προστάγματα. 
5ΟΗΝ, 

:2. νενημένων] Ηδβνοῖμβ : Νενημέ- 
νων, συγκειμένων. 0 ΗΝ, Πατρίους 
δαΐθι Οβέθη 1 ΤΠ 16] Πσοη 05 6586 ἄρ- 
τους 4τ|8165 Πα. ΙΟΙ εβ886 βοϊθηΐ. 

. {ζειαὶ] Θυϊά ἔπη θ Ὁ] σαπαβ ἔπεσ 
Ὧ6 ᾿ΠΙΘΡ νϑίθγεβ ψυϊάθιη σοηβίδξ : υδ 
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φορεῦσιν εὑρίσκετο τεταριχευμένα καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι 
τῶν δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο οἱ Μοσσύνοικοι καθάπερ οἱ 

29 Ἕλληνες τῷ ἐλαίῳ κάρυα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνωγαίων ἦν πολλὰ 
Ν. 4 » 5, ῳ Ἂ » 7 , Ν ᾿- 

τὰ πλατέα οὐκ ἔχοντα διαφυὴν οὐδεμίαν. τούτῳ καὶ πλεί- 
Ἷ; » “ Ψἤ Ν Ὑ) 5 ω 

στῷ σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες, εὐρὺ ἄρτους ὀπτῶντες. οἶνο 
δὲ εὑρίσκετο, ὃς ἄκρατος μεν ὀξὺς ἐφαίνετο εἰναι ὑπὸ τῆς 

᾿) ᾿ς « 7 

αὐστηρότητος, κερασθεὶς, δὲ εὐώδης τε καὶ ἡδυς. 
οὶ μὲν δὴ Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦθα ἐπορεύοντο 611] 

εἰς τὸ πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς συμμαχήσασι 
σι ,ὔ Ν ,ὕὔ ΄ 

τῶν Μοσσυνοίκων. ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα παρῃεσαν χωρία 
“ Χ ΄- ς 7 Ν Ξ « Ά 

τῶν σὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, τὰ εὐπροσοδώτατα οἱ μὲν 
, Γ Χ ΄ , δ ᾿ - 

41 ἔλειπον, οἱ δὲ ἑκόντες προσεχώρουν. τὰ δὲ πλεῖστα τοι- 
΄ὔ 3 “κ᾿ 7 ΕῚ ΄ι ε 7 ΕῚ 3 5 7 

ἀδε ἣν τῶν χωρίων. ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ᾿ ἀλλήλων 
ΆΑ » , ε Ν “- ε Ἧ ω 9 ᾿, 

στάδια ὀγδοήκοντα, αἱ δὲ πλεῖον, αἱ δὲ μεῖον: ἀναβοώντων 
᾿ 7 ,ὔ Ἂ Ζ “ 7 ͵ 

δὲ ἀλλήλων συνήκουον εἰς τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἑτέρας πο- 
. ε Ἃ Ὰν ἦ ς Λ ϑ ᾽ ἈΝ Χ 

42) λεως᾽ οὕτως ὑψηλὴ τε καὶ κοίλη ἡ χώρα ἦν. ἐπεὶ δὲ [18] 

οἶνος 

30 

ϑυϊάαβ γ᾽» τεύχεα: Εὑρίσκουσι δὲ ἀμφορέας καὶ ἄλλα τεύχη κεράμεια κρεῶν 
μεστὰ τεταριχευμένων. στέαρ---οὐδεμίαν Ἐπ αδύδυ 18 δα 1οηγ5. ν. γ66. 20. 
τῶν ἀνοκαίων Π.Ε.---Τ, τῷ ἀνωγαίῳ Δ.Β.Ὁ, ἀνώγαιον. ὨΙΠΟ ἈΠ Ροβί ἀνό- 
θευτον, ἀνόκαιον Βτδπη. ΒΕΚΙ. Απεοή. Ρ- 495: 32. τὰ---καὶ οτη. Β., 4188 τ|ιπΠ0 
ΨΘΓΒῚ ΘΟΙΏΡΓΘΉΘΗΒ8 1 ἴῃ Ο., Θοα8 1ζὰ 8οτρίο τ ἔΆ 6116 πορ]ραύαν ἸΏΓΕΥ Ἰερϑῃ- 
ἄππη. οὐδὲ μίαν Δ.Ο, Ψ τούτων Δ.(.Ε. ἕψόντες ΞΟ Ὁ δὲ ΟΠ]. 
Ἀ. δνδπυϊ ἔογ τη (Ὁ. ηὑρίσκετο Α.Β.Ὁ. ὑπὸ αὐστηρότητος Ἐπιβίδ. 5 

ὖ ἡδύς. Ῥοβὲ εἶναι Θγβιτη ἃρρδοῖ ὑπὸ 
ἴῃ (ὐ., σα]π5 564. [0]. ᾿ποΙρῚ ὑπὸ. κερασθεὶς Β.Ὁ. ρτ., Ὁ. Ευδι. Οεί. κε- 
ραθείς. 20. ἐπορεύοντο τοῦ πρόσω 10.Ἐ.---Ἰ,17.Ζ. ξυμμαχήσασι Δ.Ο. 
ξὺν Α.Β.Ο. ἔλιπον Β.ΕΗ. 21. ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ᾿ ἀλλήλων Α.Β.0Ὁ. 
ἘΣ. (ὑεῖ. ἀπεῖχον ἀλλήλων αἱ πόλεις, 568 αἱ πόλεις ἀλλήλων Ζ. ἀναβοώντων 

“πεὰ. ξυνήκουον Α.Β.Ὁ. ἐς 0.1.1. ἦν ἡ χώρα Ὁ. 

ϑαθγαῖ, αὐ αἸΒ ΠΟΘ Θ αΣ 80 ἀπιγρ- ΔΡ. Ἠεβγομίαπι οϑί : Ζειὰ, οἱ μὲν σίτου 
ἀ8115: “Νϑιὴ διηνρᾶδὶθ 80 ὉΠῸ "Ἰὰ- εἶδος, οἱ δὲ τὰς ὀλύρας. Ἐδνοτίηο εἶς ᾿» ἡ 

δος κριθῆς. Ρ]ιη. Η. Ν. 18, 8, “ἘΕνυ- 
ΤΩΘΗΪΙ ρΘΠΘΥα ΠΟῊ 6866} ΤΌ] 11: ΠΘ6Ο 
ἘΠῚ δα θη βαηΐ, βάθη ΠΟΙΏ]Π1)115--- 
Δὐργρίο διΐθπι 8. ὥὄυσιθο ΟἸ]]οἰθθ 6 
εὐ Αβιὸ ἂς ὐτδοοῖδβδ ρθοῦ] ]γ68, Ζ6Θ8, 
οΟἸγτα, ρμ6. ΖΕΌΝ. 

28. στέαρ] ΑἸπι8 ἔλαιον δελφίνων 
Ροΐπι5 αἸχοσιῦ αυδτῃ δον. 5ΟΌΗΝ,. 

20. ἀνωγαίων) Νιιο65 Ρ]άΠᾶ5 6χ ἢ.]. 
ῬΟΙΊῸΧΊ, 222, ᾿ἱπίογργοίαϊαν τὰ λεπτο- 
κάρυα ἢ μᾶλλον τὰ καστάνια ὀνομαζό- 
μενα. (Οὐοηΐ. 54] Πη85}} ᾿ὑχογοῖδ. Ρ. 425. 
Ἐχ νϑῦθὶθ ΧΟΠΟρΠΟΠ ΙΒ σΟ]]Προίδΐ 
ὙΥ εἰβκιπιβ ἔγαοίαῃ) ΧΘΠΟΡ ΟΠ τα] ητι8 
σορηῃϊδατη ἔπ|588 : σον ΘΔΙΓΊΔΒ1118 
γε ΥΡα οὐκ. ἔχοντα ὃ. οὐδ. αἀαϊία σοη- 

[6γ6 ΒΡθοῖθπ ααδηαδη διαφυῆς ΡῥΓθ- 
ἴοσγαηῦ : Οαβίδηθοθ ἃ0 ΤΠ] ητι{188 ὨτιΟ 65 
ΟἸΩΠΪηΟ ΠΠ]]δῖη." ἔφαθ ἢος ν]- 
ἄθο, ΧΘῃΟΡΒΟΙΪΙ οαβίϑ ΘΙ. Π ΠΙΓΟΊΙΠῚ 
ΠΟΙΠΘῊ ροβίθα νυ]ἱραΐατχῃ Ἰρποίθτηῃ δα- 
ἢμπς ἔα]588 ; ἔγπούαμη ν τὺ τΔΠΘΠ ΔΙ. 
ΠΟΐΠῚ 5101 βιρηϊποαῦ δα αϊΐο δυο αϊο 
τὰ πλατέα, αὶ ἀΘὈεθαῦ αὔθ 6588 εὖ 5011- 
ὈΙ πλατέα καὶ οὐκ ἔχοντα, 51 ἱππού τη 
ΡΒ Ἰρῃογαββοῦ. ἝὝΘΘΟῚ ἔθ ι6 ΟΥΩ 68 
Δηθ α]οσο8Β κάρυα νοσαγαπύ, ΗΙρρο- 
οἴαΐθβ κάρυα πλατέα, "ΙΠΕΟΡὨΓαϑίτ5 
Ρ86 κάρυα Εὐβοϊκά. (ὑὐοηΐ. αϊοία δ 
ΝΙΟΔηαΤῚ ΔΙΘΧΙΡΏ. 271. ΙΟαΟΙῈΒ 14, 
820: Τοὺς δὲ παῖδας τῶν πλουσιωτάτων 
τρέφεσθαι καρύοις ἑφθοῖς. Ξ6ῊΝ. 
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πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς 
παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτοὺς, τεθραμμένους καρύοις 
ἐφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέον- 
τας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι, ποικίλους δὲ τὰ 

332 νῶτα καὶ τὰ ἔμπροσθεν πάντα ἐστιγμένα ἀνθέμιον. ἐζή- 
τουν δὲ καὶ ταῖς ἑταίραις αἷς ἦγον οἱ Ἕλληνες ἐμφανῶς 
συγγίγνεσθαι: νόμος γὰρ ἦν οὗτός σφισι. λευκοὶ δὲ πάν-- 

34τες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες. τούτους ἔλεγον οἱ στρα- [19] 
τευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθεῖν καὶ πλεῖστον τῶν Ἔλ- 

ληνικῶν νόμων κεχωρισμένους. ἔν τε γὰρ ὄχλῳ ὄντες 

ἐποίουν ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν ἐρημίᾳ ποιήσειαν, [ἄλλως 
δὲ οὐκ ἂν τολμῴῷεν, 1 μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ 
ἂν μετ᾽ ἄλλων ὄντες, διελέγοντό τε αὑτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ 

42. οἱ ἐν τοῖς φίλοις ὄντες Ἐ. ἐν ταῖς φίλεις ἢ ἦσαν Α. φιλίοις ΑἸά. ϑεαιεη- 
(18. ΥΕΒΡΙΟΙΣ ῬΟ]ΊΌΧΙ Ι, 233: ὉΡῚ σιτευτοὺς τεθραμμένους ἴῃ σεσιτευμένους ον» 05 
ἀγδοῦα1Π|, ΘΠ τη σιτευτοὺς 511 6, 56. πολὺ Εὰ, πολλῷ αϑύ. 1. α. μῆκος 
καὶ τὸ πλάτος Α.Β.Ο. Ἐλιϑί. Οεὶ, πλάτος καὶ τὸ μῆκος. ἔμπροσθεν ΟΠΊ. Ο. 
ἐστεγμένα ἀνθέμια Β.Ὁ. ἐστεγμένα ἀνθώμια Ἀ. ἐστιγμένα ἀνθέμιον ΚΚ. (Οβῦ. ἐστι- 
γμένους ἀνθέμιον, ΗἸΒῚ ᾳποὰ ἐ ἐστιγμένους οτ. Εὶ. 23. ἃς ΒΟ. , ξυγγίνεσθαι ᾿ 
ἈΠΡΣ Οεί. συγγενέσθαι. οὗτος σφίσι Α.Β.0, ει. σφίσιν οὗτος. ΤᾺ ᾿ 
στρατευμάμενοι Ο. ρν". νόμῳ Ζε ἂν Δ α1αϊ ΘοΠοοίοσιιβ Μεϊεῖ. Ρ. 490. ἔὰπ- ; 
βίδιπι5 ἅπερ ἄν τινες ἐν ἐρημίᾳ ποιήσειαν. ἄλλως (ἄλλοι 1).Ε.---]..) δὲ οὐκ ἂν 
τολμῷεν Ροβί ποιήσειαν οἴη. Α.Β.0.Ε. Ἐυβίδίῃ. ἀλλήλων. Α.Β.Ο.Ε. Ἑυβία- 
(815, δὲ ἐν τῷ ἰέναι μόνοι πράττοντες ἅπερ ἂν μετ᾽ ἀλλήλων ἰ ἰόντες. ἰόντες] ὄ ον- 
τες Τ,ϑοποϊανἶπβ. 
ἐγέλων ἐφ᾽ αὑτοῖς ).1.Κ.1,.Ζ. 

32. ποικίλους] ὨΙοάοτγαβ 1. ςα.: “Α- 
παντας δ᾽ ἐκ παιδὸς στίγμασι τόν τε 
νῶτον καὶ τὰ στήθη καταπεποικίλθαι. 
ΝΊΠΩΙΒ. ἸαΥρτιβ ἤδρο 8 ΟἸΠ6Β 1Π00]885 
τοί], αιιθθ ΧΘΠΟΡρΠοη ἀ6 Ἰδαίου 5 
πᾶιγαῖ. ΒΟῊΝ. Ροιῃρ. Με]. 1, το: 
“ ΝούΒ σΟΥριι8 ΟΠΊΠΘ Ρουβιρηῃδηΐ.᾽ 
ΖΕΌΝ. Οὐεἴθγυτη δἰϊδῃ τὰ ἔμπροσθεν 
πάντα Πσομ]πηρσοηἄα οὐτὴ ποικίλους, 
ἐστιγμένα ἀνθέμια αὐΐθηῃ αἰούμππ,, αἴ 
Ηεγοαοῦ 7, 222: Ἔστιζον στίγματα 
βασιλήια, σοτηραγαίο 84 65. Ξίδθρῃ., 
ὉΡῚ 411ὰ ἀθβ ἤος τόσα σοηῃία]τηιιβ ροβύ 
Ὑ εββειηρ. δα Ἡογοαού. 5, 6. 

ἀνθέμιον] [ηἰοΥρτείαπίαγ ριοέμγα ο- 
γίαα αἰδέϊηοίοΣ. ΒΥ ΟΠ 5] οββδμῃ αἷ- 
ἔοτί Ζϑαηϊα8 ᾿Ανθέμιον, γραμμή τις ἕλι- 
κοειδὴς ἦν ἐν τοῖς κίοσι. Ῥαποῖία οΥ- 
αἴπα οἱθρδηΐὶ οοἸ]]οσαῖα ογαηΐ, πὖ ρΡΙοΐα- 
Τατη ἢογιδπη ἀβϑι μη α]αγθηῦ. «{81ῃ ΟἹ] Π 
Αστδτηπηδίιοὶ Ἡοτηθυῖοοβ λέβητας ἀνθε- 
μόεντας 1]. Ψ, 885, Οα. Τ', 440, εἴ κρα- 
τῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα Οἁ. Ω, 
274, διηνθισμένους ποικίλως, ποικίλους, 

αὑτοῖς] αὐτοῖς Α.Β.(. (ὑεί. ἑαυτοῖς. ἐγέλων αὐτοὺς Α. 

τετορευμένους ἀπὸ ἐντετορευμένων ἀν- 
θῶν Ἰηϊεγρτείδιὶ! βαηΐ. ἘΒρβοίθ αυϊάθιη, 
αἴϑι ἀαθΙϊατ] ροΐεϑί ἤογθβ 111 δυγοὶ 
80 Υ] οὐ δυρϑηΐο 8]}Πῖσαῇ! 8ῃ Δρρ]ας δῇ 
ἐπουϊηῖ. (Οπἢγπηανὶῦ πη6 ἴῃ ἤδα Β6η- 
ἰθηΐ18 Ἰοοι5 Οδρῃ]βοαοῦ σοτηϊοὶ δραᾶ 
Ῥρ]],.ης 92, σανδάλιά τε τῶν ̓ λεπτοσχι- 
δῶν, ἐφ᾽ οἷς τὰ χρυσᾶ ταῦτ᾽ ἔπεστιν ἄν- 
θεμα, ἱ. δ. νατϊερσαία ρμΙοΐατα βοτὰ δὰ- 
γθᾶ, γ6] ΟΡϑῖθ ῬὨΣΥΡΊΟ εἴ ἢΠ15. δαγοὶβ 
ΡΙοΐα ᾿ηβίαυ ἤογυμα. 5ΟΗΝ, 

423. νόμος γὰρ] ὨΙϊοάοπιβ 1]. α6., καὶ 
ταῖς μὲν γυναιξὶν αὐτοὺς πλησιάζειν 
ἁπάντων ὁρώντων. ΞΟῊΝ, ὕοπῇ. Α- 
ΡΟ]]οη. ΗΠ. 2, τοῖο 5. ΖΕΌΝ. Οὐπὶ 
σφισι οοηΐ. ἑαυτῷ Η. ὅν. 5; 3. 18. 

λευκοὶ] ΟΟΪοΤΘπῚ πβεόλ. αἵ- 
βηϊϊαΐθηι ἈΥΡΌΘΓΘ, 8644 ΤΠΟΤΘΤῚ ΠΟΙΪ8 
ΒΙσΏ ΔΙ ΘΟΥΡΟΙῚΒ Παρ τηοηοῖ Μίδη- 
ποτί. ἀδβοργ. νοὶ]. ύ, Ῥατί. 2, Ρ. 428. 
5ΟΗΝ. 106 ομηϊ880 ἦσαν ν. Δα π,2, 26. 

44. βαδορευεῦνᾳ Ἑδάεπι ]οάο- 
γᾺ18 1]. 6. 5ΟΗΝ, 

μετ᾽ ἄλλων ἰόντες [,ΘΟΠΟ]αν 8 ΘΟΓ- 
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ἑαυτοῖς καὶ ὠρχοῦντο ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν, ὥσπερ 
ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι. 

ΚΕΦ. ". 

Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ “Ἕλληνες, διά τε τῆς πολε- 
μίας καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν ὀκτὼ σταθμοὺς, καὶ 
ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας. οὗτοι ὀλίγοι ἦσαν καὶ ὑπή- 
κοοι τῶν Μοσσυνοίκων, καὶ ὁ βίος ἦν τοῖς πλείστοις αὐ- 
τῶν ἀπὸ σιδηρείας. ἐντεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς Τιβαρηνούς. 
"ἡ δὲ τῶν Τιβαρηνῶν χώρα πολὺ ἣν πεδινωτέρα καὶ χωρία 
εἶχεν ἐπὶ θαλάττῃ ἣ ἧττον ἐρυμνά. καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔχρῃ- 

ὧον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆ- 
Ἂ ὯΔ. ὦ Ν “ ΄7ὕ 

ναί τι, καὶ τὰ ξένια ἃ ἧκε παρὰ Τιβαρηνῶν οὐκ ἐδέχοντο, 
3 ᾽ 39 ΄ ᾿ ΒΕ 7 3 “ 

ἀλλ᾽ ἐπιμεῖναι κελεύσαντες ἐστε βουλεύσαιντο ἐθύοντο. 
Ν ΄ 7 ΄ ΄, 

83καὶ πολλὰ καταθυσάντων τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις 
᾽ 4 « 3 “ 7 ΄ γ ν 7 

πάντες γνώμην ὅτι οὐδαμῇ προσίοιντο οἱ θεοὶ τὸν πόολε- 
- Ν Ν 

μον. ἐντεῦθεν δὲ τὰ ξένια ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὰ φιλίας 
,ὔ ἄ «ς ᾿ 3 ΄ » 7 ,ὔ - 

πορευόμενοι δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς ἴζοτύωρα πολιν Ἐλ- 

ὅπου] ὁπότε Ἐλιβί 18. τύχοιεν] τυγχάνοιεν Ἐὶ. ἄλλους Ἐ..--- 1. τς 
ὀκτὼ ] εἰς τοὺς Α., ααπῃη ἴῃ (Ὁ. ἀΘ ΠΓΌΟ ΓΒ ΘΥΔΏ115 ΔρΡΊΟΞΟΙ ᾿αΠίτι πη ΡΘεβιπΐ κτοὺσ, 
ΡΥ μηἃ διιΐθτη αἴταπι α ἔπει ἅπι ὦ ΠΟῺ αἸρ ΟΒ6].. 

ΝΊΒΗΙΟ τΏ6]1π8 αὐτοὺς τοὺς Εἰ. 
Ἐογίδββθ ὀλίγοι τε ἦσαν, αὖ Ἐπαβίδιῃ. δὰ ἸΊΟΏΥ8. ἼΟὴ: 
[γα ΠΙΌΥΔΓΙ. 

λέγει, δτυῖ ὀλίγοι ὦ ὄντες ἦσαν ὑπήκοοι. 
στιβαρηνούς εἴ τηοχ στιβαρηνῶν, ποῃ Ἰπῖτα, 1). 

ἐρυμνὰ] ἐρημία Α. 
ἔχρῃζον---τι ϑδιυϊάδβ ν. ὀνηθῆναι. 

ῬΓ. πολλὰ, αὖ νΙάἀοίυγ. 
ὠνηθῆναι 1).Η..---  Ἷ. 
βαρηνῶν Α.Β.(. Οὐεῖ. τῶν τιβαρηνῶν. 
σαντο Β.}]). ἔστ᾽ ἐβουλεύσαντο "]..Ζ. 
λεύσαιντο Α. ἔστ᾽ ἂν βουλεύσωνται ἴῶ. 
ποοσίοιντο Α.Β.Ο, Οὐδ. προσίεντο. 

: χονται 
Β. νεϑῦοὸ ἐντεῦθεν δὲ τὰ ξένια, ΟΥ̓Ϊ550 

τσὶ ὅ ὄντες, αυϊΐα Ρτδοράαΐ ἐν ὄχλῳ ὄν- 
τες οὗ μόνοι ὄντες. [ἴδ οσαιιβὰ ΠΟ 
Βαΐ15 Ιάοπθα νἹαἀθίτα δα βουϊρίαγαιϊη 11- 
ῬΙόσατη τηπίδ πη δ1η, ατιδπ σοπητηθηαδΐ 
Βεαθη8 ἐφιστάμενοι, εἴ οἰϊαΐ Ἐαϑία- 
{Π1π5 δα ΕΣ "66: Ἔν ὄχλῳ μὲν 
ποιοῦντες, ἅπερ ἄν τεμες ἐν ἐρημίᾳ 7ΤΟι- 

ἤσειαν" ἐν δὲ τῷ ἰέναι μόνοι πράττον- 
τες, ἅπερ ἂν μετ᾽ ἀλλήλων͵ ἰόντες" αἵ 
ῬΙῸ ὄντες Ἰαροη στη 5ΌΒΡΊΟΟΙ ἰόντες. 
ΖΕΌΝ. ΑἸτΘεαὐστιτη ΠΕ Θ5βδυ χη δϑῦ. 

Ἕ. ὀκτὼ σταθμοὺς] ΒΙΟΘΟΓᾺΒ 14. 20: 
Ἔν ἡμέραις ὀκτὼ διεπορεύθησαν. ΒΟΉ. 

Χάλυβας) Ατητηΐαη. Μδγο. 22, 8: 
“ΡοΥ ΟΠ ΑΙν θᾶ8. δὐπίμτῃ οἱ οι] τη 

ἐδέξαντο. 

τρεῖς Β. ΘΧ δι άδο1 σΟηΪθο- 
οὗτοι ἀν κοῖς ὄντες ἦσαν Δ. (.Ε. 

Ξ. ὀλίγους τε αὐτοὺς εἶναι 
σιδηρίας Β.Ο.Κ. 

2. πολλὴ Β.Ο., Βεα ἢϊς 
ἐσ Ύ στρατιῶται Β. 

ἅπερ Β. τι- 
ἔστε βουλεύσαιντο (ἡ. ἔστε βουλεύ- 

αὐτῶν ΟΠ. 

ἔστ᾽ ἐβουλεύσαντο Ἡ.---ἰἶ,. ἔστ᾽ ἂν βου- 
8. ἐπεδείξαντο Ἐ. ὅτι οτὴ. Β. 

ἐντεῦθεν δὲ Α.(. (ὑθι. ἐντεῦθεν δή. 

ὡς] ἔως ἃ. 

οϑῦ Ῥυϊτα5 ἔογγατη." ΖΕΙΝ, ΟΠδ- 
Ἰγθαπι Δη Πα] ΒΒ] Ππῖδ Π]ΊΘΙΠΟΥα ἴῃ 50171- 
ΡΠ σθοοσιτη ΟἸ ΠῚ ἔθυτὶ ΘΑ θοΥϑη αὶ 
ΔΥΓ ΠΟΙ δβϑὺ οοπ]πποῖα αὈΙαῖιθ. [6 τθ- 
ΘΊΟηΘ αἰβριιίεαι Μαηπηογί. (ἀθοστ. νο]. ύ, 
Ρᾶγΐ.2. Ρ.429. ΒΟῊΝ. Ὀίνοσβθὶ ΟΠδ- 
Ἰγ0 685 ΑΥΤΊΘΏΪδ ΒΌΡΙΔ 4. 7. 15 οἷο. ὟΥ,. 
Αἰηβνοσίῃ. Ρ. 202 8., Ἠδιμηΐοη. 1 6- 
δα  οἶθδ, ΝΟ0]. 1, Ὁ. 271 86η4ᾳ.. Κοςῇ. 
Ρ.117 8., ΠΙαοιηααο (6 ΓΙ ΆΓΘΙΙΒ Ρ. 267, 
118. 

38. δύο ἡμέρας) [ἰοάογαβ : Τὴν δὲ 
ἐχομένην ἐν τρισὶν [ἡμέραις διεπορεύθη- 
σαν] ἣν ἐκάλουν Τιβαρηνήν. ΗΝ. 

εν 

[2] 

[3] 



, 

μωκῶ, γυνὴ 
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ληνίδα, Σινωπέων ἀποικίαν, ὄντας δ᾽ ἐν τῇ Τιβαρηνῶν 

χώρᾳ. 
4 Μάρι ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατιά. πλῆθος τῆς κα- [4] 
ταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς 
Κοτύωρα σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρασάγγαι ἑξακό- 
σιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξα- 

5 κύσιοι, χρόνου πλῆθος ὀκτὼ μῆνες. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέ- 
ρᾶς τετταράκοντα πέντε. ἐν δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς [5] 

θεοῖς ἔθυσαν, καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι 
δτῶν Ἕλλήνων καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια 
ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χω- 
ρίων τῶν ΚΚοτυωριτῶν" οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγορὰν, οὐδὲ εἰς 
τὸ τεῖχος τοὺς ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο. 

" Ἂν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι [6] 
περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, ἣν γὰρ ἐκείνων καὶ “5 
φόρον ἐκείνοις ἔφερον, καὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον 
δηουμένην. καὶ ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἔλεγον" προ- 
ηγόρει δὲ “Ἑκατώνυμος δεινὸς νομιζόμενος εἶναι λέγειν" 

8 Επεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων [7] 

ἀποικίαν" ὄντες δ᾽ ἐν ἃ.Β. ἀποικία ὄντες δ᾽ ἐν Οὐ. ἀποικίαν ὄντες ἐν Εἰ. Οεΐ. 
ἀποίκους οἰκοῦντας ἐ ἐν. 4. μέχρι Ὁ.Ἐ.1.Κ.1,..2. ει. μέχρις. ἐντεῦθεν Α.Ὁ. 
(Εϊς ἴῃ τηᾶγρ;. ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα) ΕΤ..Τ.Ζ. ἐκβάσεως---ἐκ τῆς Ζ. ἄχρις Η1.. 
δύο οτῃ. Β. καὶ εἴκοσι Δ. Β.Ο. Ὁεί. εἴκοσι. μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ 
ἑξακόσιοι Α.Β.Ο.Ε. Οει. μύριοι ὀκτακισχίλιοι εἴκοσι. μῆνας Α. 5. τεσ- 
σαράκοντα Α.Β.Ο. πέντε Α.Β.Ο.Ε. Οεδί. καὶ πέντε. ἕκαστοι Ἀ.Β.Ο, Οεί. 
ἕκαστος. τῶν οτη. Α. 6. κοτυωρυτῶν Α. δὶς εἴ η. 10.. σ. 7: δὲ Ροβί 
ἐν οτὴ. ἃ.Β. Ο. Ε. δυϊαδδ νυ. προηγόρει: ἯΝκον πρέσβεις ἐκ Σινώπης καὶ διὰ τοὺς 
Κοτυωρίτας εἰς τοὺς Ἕλληνας" προηγόρει δὲ Ἕκ.--- λέγειν. κοτυριωτῶν Κ. οἵ 
ΤῸ, Ε΄ φόρον Ἀ. ΒΟ... ΕΗ. Κ. Γι οἱ 1. οογγεοΐαβ, Ζ. (ὐεῖ, φόρους. δηϊου- 
μένην Α.Β.6. εἰς Β.Ο. Οεί. ἐς. 8. πε Α. 

ἀποίκους] Αὐτδηυ8 Ῥειρ]} Ρ. Εὺπχ. τῇ Κολχίδι χώρᾳ. ὅ, 2, τ: Εἰς Ἡρά- 
Ρ. 128, 4] ταύτης Ξενοφῶν ἐ ἐμνημόνευ- 
σεν καὶ λέγει Σινωπέων ἄποικον εἶναι, 
εὐ ΠΙΟάΟΙΒ 14, 21, ἄποικον. θα [αἴ 
ρα ΤΠαυς. 8, 61. ἄποικοι δα Αβυδον, 
34] δα πολίτας ἴῃ πόλιν Ἰαϊοηΐε5 τεΐο- 
ΤΟ ππῈ ἀποίκους οἰκοῦντας. ἨἩϊβίο- 
ΤΊΔΠ ΟΡΡΙΑῚ Οοίγοτα οπαυγαΐ ΜΔ οσί. 
Οεορτ, ὅτ. νο]. 6, ρατί. 2, Ρ. 200 5666. 
5ΟΉΝ, 06 ϊῖα ν. σοπ)]ϑοΐασαβ 80. 
ΑἸ βου. Ρ. 204. Θ11η1168 Ἰοαὶ βαηΐ 
4: ὃ, 22::- Ἐϊς ,“Τραπεζοῦντα πόλιν Ἕλ- 
ληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ Ἐὐξείνῳ πόντῳ 
Σινωπέων ἀποικίαν ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. 
5. 2. 2: Εἰς Κερασοῦντα πόλιν Ἑλλη- 
νίδα ἐπὶ θαλάττη Σινωπέων ἄποικον ἐν 

κλειαν πόλιν Ἑλληνίδα Μεγαρέων ἄποι- 
κον, οὖσαν δὲ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 
ὕπα6 5ΟΥΙΡ51 ὄντας. 

4. μύριοι ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακό- 
σιοι] ΧοΠΟΡΒΟΙ ἔδοϊξ ραταβδηρδηι βίδ- 
αἸογύαπῃ χϊσιηΐα. Υ. 2, 2,6. ΖΕΌΝ. 
Μέτα αἸοίαιη τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ, 
πὶ βαβρθοῖα βίης Πδοο οἱηηΐδ, μέχρι---- 
μῆνες. ᾿Αριθμὸς τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβά- 
σεως καὶ καταβάσεως εβῖ ἢ, ὃ, 26. Υ. 
αῃποΐ, δα 2, 2,ὐ6ό. ΠΟ Ι 46 ναγϊαίαῦ 
ἴῃ ΟΠΊΪ580 ΠΪΟ δέ. 

5. τεττ. πέντε] Ἰ)1οαοΥαΒ ροηϊ πὰ- 
τηΘΓΠ τού τὴ πεντήκοντα. ΖΕΌΝ. 

Ἴ. προηγόρει] Υ. «α Η, ΟΤ.1,1, 27- 
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ὔ » ᾿. 7] ε ΄- “ “ Ω͂ “ἷ 

πόλις ἐπαινέσοντας τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε ίδλληνες οντες βαρ- 
Υ͂ Ὑ ν Ν ’ “ Ν ἢ “- 

βάρους, ἔπειτα δὲ καὶ συνησθησομένους ὅτι διὰ πολλῶν 
΄“- ε Ἐ ἴω » [4 ὰ ,ἷ 

τε καὶ δεινῶν ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν πραγμάτων σεσωσμέ- 
3 ΄ Ν᾽ ΡΥ κ᾿ » Ἀ Φ.}8 

ονοι πάρεστε. ἀξιοῦμεν δὲ Ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ 
προς "ὔ ε , » Χ ΄, ΄ Ὗ Α 

ὑμῶν ὄντων Βλληνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δὲ 
’ὔ’ » ᾿ Ἀ « ω ε ΄“ ,." ͵ 7] 

μηδέν: οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξαμεν κα- 
σ΄ ΄“- “- ᾿ - λ «ς 

τοκῶς ποιοῦντες. Ἰζοτυωρίται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι 
7] Ἁ Ἂ «ς ΄- ΄- ᾿ 7] 

ἄποικοι, καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκα- 
΄, » ῇ ᾿ ἈΝ Ν Ἀ ς ΄σι ᾽ 

μεν βαρβάρους ἀφελόμενοι" διὸ καὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν 
- 7ὕ ᾽ὔ “ἢ 

οὗτοι τεταγμένον καὶ Ἱζερασούντιοι καὶ 'Γραπεζούντιοι 
΄ “ 7 Ἃ , Ν 7 ε 

ὡσαύτως" ὥστε ὃ τι ἂν τούτους κακὸν ποιήσητε, ἡ Σινω- 
͵ὔἹ ΄ 7 , “- ἮΝ, 3 , ς “- 7 

τι πέων πόλις νομίζει πάσχειν. νῦν δὲ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε 
Ἧ ’ , 7: σ΄“ σ΄ 

τὴν πολιν βία παρεληλυθότας ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἱ- 
4 Ν, » Ἶ “Ὁ 7 ὔ ’ὔ Ὄ “Ἁ 4 - 

κίαις καὶ ἐκ τῶν χωρίων βίᾳ λαμβάνειν ὧν ἂν δέησθε οὐ 
7] “,., 9 ζχυ 5 ΄σι ΝῚ σι 7 

τι, πείθοντας. ταῦτ᾽ οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιήσετε, 
,.“ ψ ξ. κα 7 , ", 
ἀνάγκη ἡμῖν καὶ Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας καὶ ἀλλον 
σ“ ΕΝ 7 7 ΄- 

ὅντινα ἂν δυνώμεθα φίλον ποιεῖσθαι. 
Ν ΄“ 3 Ν μα ΄- ε ᾿ “ “ 

13 [Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ξενοφῶν ὑπερ τῶν στρατιωτῶν [8] 
3 ε ΄“ Ἁ 53 2) ΄ι “ ΄ι 

εἶπεν, Ἡμεῖς δε, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν ἀγαπῶντες 
μή Ν 7 ’ Χ Υ » Ν Φ 

ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεθα καὶ τὰ ὅπλα οὐ γὰρ ἦν 
Χ “ “ Ἵ ΄, Ν "- 

δυνατὸν ἅμα τε χρήματα ἄγειν καὶ φέρειν καὶ τοῖς πο- 
΄ ’, Ν “- » ον ὑπ ῖς: “ 7 

14 λεμίοις μάχεσθαι. καὶ νῦν ἐπεὶ εἰς τὰς Εἰλληνίδας πόλεις 
ἂν 5 ἴω Ἁ ΄- 8 ε ΄σ΄ οὖ 

ἤλθομεν, ἐν ΤΙραπεζοῦντι μὲν, παρεῖχον γὰρ ἡμῖν ἀγορὰν, 
τὰ “ Ν , Ὃ , “- 

ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμησαν ἡμᾶς 
᾿ 7 ΕΥ͂, ΄“ ΄- ΕῚ ἊΝ » ᾿ 4, 7 

καὶ ξένια ἔδωκαν τῇ στρατιᾷ, ἀντετιμῶμεν αὕτους, καὶ εἴ 
5 ω 7 53 - υνβ 5 

τις αὑτοῖς φίλος ἣν τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχομεθα" 
Ἁ νἶ ΓΑ 5 “ ἈΝ « ΄ σ΄» 

τοὺς δὲ πολεμίους αὐτῶν, ἐφ᾽ οὺς αὐτοὶ ἡγοῖντο, κακῶς 

ο α 

ἐπαινέσαντες Ζ. νικᾶτε Α.Β.(. (οι. ἐνικᾶτε. ἕξυν. Α.(. συνησθομέ- 
νους Ζ. ἠκούσαμεν .Β.Ο. Οέ. ἀκούομεν. 10. εἰσὶν οἱ μὲν Ὁ.Ε.Η.Κ.1. εἰ 
Ι. ρυ. Τ.Ζ. τεταγμένοι Α.Ο. ὡσαύτως οτὰ. Β.(.Ε.. ὥστε Α.Β.Ὁ. 
(ει. ὥσθ᾽. ποιήσετε οἷ νομίζοι α. 11. βίᾳ δηΐθ λαμβάνειν δα ἀπηΐ Α.Β. 
ΟΕ. 12. οὐκ οἵη. Α.Β.0.Ε.., υνἱ 5. 9.. αη68 ταῦτα μὴ π. Α. ποιήσετε 

Α.Β.0.Ὁ. Οεί. ποιήσητε. κορύλα, ΟΟ. οαἄοτη τη. 132. ἀναστὰς ΟΤΩ. Β. 
διεσώσαμεν Β. ἦν Α. Β.Ο.Ε. (εἴ. ἡμῖν. ἅμα τε ΟἸΏ, ΠῈ χρήματα] τὰ 
χρήματα Δ.8. Οσ. 14. ἐπεὶ Α.Β.(.Ε. (ὐεῖ. ἐπειδή. εἴα Δ.Β. ΓΟ... μὴν εἴ ΑἸα. 
Οεί, νῦν εἴ. ἀπεχόμεθα Α.Ο. ἀπεμαχόμεθα Β.Ο. ἐφ᾽ οἷς γτγ. Α, αὐτοῖς 
᾿ς ἤγοντο 1). (αι! ἥ ἥγοιντο ἴῃ τηΔγρ.) Ε'.--- ,.Τ.Ζ. κακῶς Δ.Β.Ο.0.Ε. 
Η.1.Κ.1,.Τ. Οεί. κακόν. 

11. ὑμᾶς---ἐνίους Π)6 ἔνιοι 5806 5ῖσ Α, Β. 
Ροβϑιίο βοάθπη οᾶβιὰ 410 ποιηθῃ δ6- 12. Κορύλαν] [)6 απο ό,1, 2. 
7απούπτηῃ ν. 68. ϑίβρῃ. ν0]. 3, Ρ. 1102 14, φίλαι -ὐπειχόμεθα] ἃ 4: 8, 24. 

Β 2 
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» Ἢ «“ » ΄ » κ- ΜῚ Ὁ Τ᾿ , 15 ἐποιοῦμεν ὅσον ἐδυνάμεθα. ἐρωτᾶτε δὲ αὑτοὺς ὁποίων τι- 
νῶν ἡμῶν ἔτυχον᾽ πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὗς ἡμῖν ἡγεμόνας 

16 διὰ φιλίαν ἡ ῃ πόλις συνέπεμψεν. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες ἀγο- [9] 
ρὰν μὴ ἔχωμεν, ἄν τε εἰς βάρβαρον γῆν ἂν τε εἰς Ἑλληνί. 
δα, οὐχ ὕβρει, ἀλλὰ ἀνάγκῃ λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. 

15 καὶ Καρδούχους καὶ Ταόχους καὶ Χαλδαίους καίπερ βασι- 
λέως οὐχ ὑπηκόους ὄντας ὅμως καὶ μάλα φοβεροὺς ὄ ὄντας 
πολεμίους ἐκτησάμεθα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν τὰ 

τ8 ἐπιτήδεια, ἐ ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. Μάκρωνας δὲ καίπερ 
βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖχον, 
φίλους τε ἐνομίζομεν εἶναι καὶ βίᾳ οὐδὲν ἐλαμβάνομεν τῶν 

Βεν 7 Χ Ὰ ε ΄, ὌΝ 
τρεέκείνων. ΪΚοτυωρίτας δε, οὗς ὑμετέρους φατε εἶναι, εἴ τι [10] 

» γϑι, » ’ » Ν Ε ’ 5 » Ἁ ε 7 

αὐτῶν εἰληῴαμεν, αὑτοὶ αἰτιοί εἰσιν οὐ γὰρ ὡς φίλοι 
΄, ὩΣ τς Ε Ν ΄ Ν “ ΕΒ "», 

προσεφέροντο ἡμίν, ἀλλὰ κλείσαντες τας πύλας οὔτε εἴσω 
ΣᾺῃ 2} 3 2 ἈΝ 27 ᾽ “ Ἁ Ἀ ᾽ 

ἐδέχοντο οὔτε ἔξω “ἀγορὰν ἔπεμπον" ἡτιῶντο δὲ τὸν παρ - 
΄“- « 3 ΕΠ ε 

ςοὕμων ἁρμοστὴν τούτων αἴτιον εἶναι. Ὁ δὲ λέγεις βίᾳ πα- 
, ΄- ε ΄σ » σ΄ Ἁ ν) 

ρελθόντας σκηνοῦν, ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς κάμνοντας εἰς τὰς 
ψ' ’ὔ Ἁ » ᾽ Ν Ἦν “ 

στέγας δέξασθαι: ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέῳγον τὰς πύλας, ἣ ἡμᾶς 
ἐδέχετο αὐτὸ τὸ ΄ τῃ εἰσελθό ἴλλο μὲν οὐδὲ ἔχετο αὐτὸ τὸ χωρίον, ταύτῃ εἰσελθοντες ἄλλο μὲν οὐδὲν 
βίαιον ἐποιήσαμεν, σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις οἱ κάμνον- 

Ἀ ΄-“ ΄ Ἁ 7 “ 

τες τὰ αὑτῶν δαπανῶντες, καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, 

15. ἐρωτᾶτε Α.Β.Ο. Οεἰ. ἐρώτα. τίνων Β.Ο. ἡμῶν οτῃ. Ζ. ξυνέ- 
πεμψεν Α.Β.Ο. ἔπεμψεν Εὶ τ6. ἔχομεν Ἀ.Β.0. τη. 5ες. 17. ταόχους 
καὶ χαλδαίους .Β.(Ο. (θεῖ. Ἰηνενταηΐ. 18. μακρῶνας Α.Ο. δὲ καίπερ ΔΑ. 
Β.Ο. δὲ καὶ Ε. Οεἱ. δέ γε καί. 
τας Α. κοτυριώτας Κὰ. κοτιωρύδας ἢὶς 1,.Τ. 

καὶ ροϑβέὲ βίᾳ ἀεϊεῦ Ὁ. 10. εἴ 25. κοτυωρύ- 
φίλοι Α.Β.Ο.Ὲ ΠΤ. (εἰ. φίλιοι. 

προσεφέροντο ἡμῖν οτη. ἃ.Β.0Ὁ. ἔπεμπον Ἀ.Β.Ο. Οεί. ἔφερον. ἀρμο- 
στὴν (Οὐ. Ὠϊς, ΠοΠ ᾿ηΐγᾶ. 20. λέγει Α. Εἴ ς 5. ν. Ὁ. 664. τη. παρελθόντες 
Α.Ο. παρεληλυθότας Ἐὶ. ἀξιοῦμεν ἃ.Β.0.Η. δέχεσθαι 10. ἡμᾶς ἐδέ- 
χετο Β.Ο. ἡμᾶς ἐδέχοντο .Ἐ. (εἴ. ἡμᾶς οὐκ ἐδέχοντο. οὐδενὶ Α. αὑτῶν 
Β. αὐτῶν Α.(. Οεΐ. ἑαυτῶν. φρουροῦντες Α.Β.0Ο. 

1. Χαλδαίους] Νοη ΟΠα]άεθοβ βεαά οδΐίδοιιβ ο ιβάθπὶ ϑθρηδηὶ : Χαλύβοισι 
᾿Ὶ ’ ᾽ ΄ ε “ ’ 

πρὸς νότον Ἀρμένιοι μου ναιουσι. ΟΠ αν θ65. ποιηϊηανιῦ Ππσαβααθ; 56 
5ΟΗΝ. ΨΥ. ἀθ ποιπῖηθ ΟΠ] ἀδθοσιιπι ΕΓ Π 7, 8, 25. ΒΘΟΥΒΊΤΩ ΠΟΙΏΪΠΒΠΊΠΙΙ 

Καρδοῦχοι, Χάλυβες, Χαλδαῖοι, 564 
οταϊὰηΐανῦ Τάοχοι. ΟΡΙΓΟΥ [Δ ΠΓΠΠΠῚ 4, 
3, 4. ἴῃ οχοοῖία Οτοηΐθ οἵ Ασίιοῃϑο 
ΠΟΙ ΘΙ ΟΥ̓Δ τ" Χαλδαῖοι μισθοφόροι. 
1)6 ΟΠ] θαπὶ βϑαϊθτιβ ν]οῖηβ Αὐτηθ- 
Ὠἶθρ Ἰοηιμπιγ ΟΥὙτορ., σα]ὰ5 Ἰοσοβ Ρο- 
βι!ς Μαππηοσγί. θοργ. νο]. 5. Ῥασγί. 2, 
Ρ- 412, εἴ δηΐβ διτῃ ϑέθ (τοῖω, οὐ]ὰ8 
αἰβριυιδιοηθτη δα] πη χ] δα! πὶ ντορ. 
δαηΐ Ὦϊ Ρ]Π Αγπιοποοδαίψε8, Ἰποο- 
Ἰοηΐθβ ΓΟρΡΊΟΠΘ ΠῚ ππᾶτὴ ΜΙ οπῖρριβ ὅ5ἴο- 
ῬΏδΔηΙ ΒΖ. Χαλδίαν ΔρΡρΕΙ]αΡαῖ. ἢ 6- 

δ υβαᾳαθ νδῦῖο τπιδὰ Κοςῇ. ρΡ. 186, 197, 
τὰ Νῖπευεῖ, απα ἐΐ5 Βοπιαῖη5, νΟ]. 

Ῥ. 228. Χοποόρμοη ἢϊς αἸοῖξ η008 
αἴθε ΐ 4. ΒΑ νυ θε8. 

19. Κοτυωρίτας] Ἐπχβροοίαθαβ νεὺ- 
Ῥυτα Πὰς του ππὶ: ΠΌΠΟ ΔΌΒο παῖδ 
ΡῬΟΠΙΓΟΓ ΠΟΠΊΘΗ. 5ΟῊΝ. (οπέ. εβὶ 
Ζευπῖι8 2, 4.7: ΟΥτορ. 2, 1,5. Ααά. 
10. 2. 3.4: Καὶ ὁ θεὸς οὕτω πως ἐποίησε" 
τοὺς μὴ θέλοντας ἑαυτοῖς προστάττειν 
ἐκπονεῖν τἀγαθὰ, ἄλλους αὐτοῖς ἐπι- 
τακτῆρας δίδωσι. 
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ν᾿ “ 7, Ἂ « ΄, « - 

ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὦσιν οἱ κάμνοντες ἜΡν, 
᾽ « Ν 

)ι ἀλλ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασθαι, ὅ ὅταν βουλώμεθα. οἱ δὲ ἃ 
λοι, ὡς ὁρᾶτε, σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι ἐν τῇ τάξει, παρε- 
σκευασμένοι., ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν, ἂν δὲ κακῶς, 

22 ἀλέξασθαι. ἃ δὲ ἡπείλησας, ὡς ἢν ὑμῖν δοκῇ, Κορύλαν 
καὶ Παφλαγόνας συμμάχους ποιήσεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ, 
ἢν. μὲν ἀνάγκη ἢ; πολεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις" ἤδη γὰρ 
καὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν: ἂν δὲ 

᾿ “ ἘΠ Ν ΄ 4 Ν , » , 

22 δοκῇ ἡμίν, καὶ φίλον ποιήσομεν τὸν Παφλαγόνα. ἀκου- 

ομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρας πόλεως καὶ χω- 
ρίων τῶν ἐπιθαλαττίων. πειρασόμεθα οὖν συμπράττοντες 
αὐτῷ ὧν ἐπιθυμεῖ φίλοι γίγνεσθαι. 
ς τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ συμπρέσβεις τῷ 

“Ἑκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρελθὼν ἣ 
αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον. ποιησόμενοι ἥκοιεν, ἀλλὰ 

ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι εἰσί. καὶ ξενίοις, ἣν μὲν ἔλθητε 
Ν ν 7ὔ 7 ᾿ ων Ἕ “- Ἁ Ν 

πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ δεξόμεθα, νῦν δὲ τοὺς 
3 ΄ δ ’ ἃ , « “ Ν , 

ἐνθαδε κελεύσομεν διδοναι ἃ δυνανται: ὁρῶμεν γὰρ πάντα 
3 ΡΨ) «ἉὯ 7 ᾽ ὰ ᾿. Ψ “ ς 

25 ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγετε. ἐκ τούτου ἕένιά τε ἔπεμπον οἱ ἴζο- 
σι ΄ σ΄ ὦ 7, Ἂν 

τυωρῖται καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων ἐξένιζον τοὺς 
΄σ 7 ,ὔ Ν Ν 3 Χ Ἂ 

τῶν Σινωπέων πρέσβεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλὰ τε 
ν᾿ ͵7 ς ΒΥ σ΄. ΄ι 

καὶ φιλικὰ διελέγοντο τὰ τε ἄλλα καὶ περὶ τῆς λοιπῆς 
7 ἊΣ -αὔγι ,ὔ 

πορείας ἀνεπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι ἐδέοντο. 

ἢ οἵα. Π.Η.1.1..17.2. ϑαρει χρὴ 5εγθι Α. ΠΣ 
ΤΑΌΣ ἀντευποιεῖν. 22. ὡς ΟοἸη., ξυμμάχους Α.Β.Ο. ποιήσασθαι Α.Β.6Ο. 
).Η.---᾿ᾳὭ 1. εἴ οἤ550 ἐφ᾽ Ζ. ἐπολεμίσαμεν Ἀ. φίλον ποιήσομεν τὸν πα- 
φλαγόνα Β.(ὐ.1Ὁ. εὐ αὰυὶ ποιήσωμεν Α. φίλον ποιεῖσθαι κορύλαν καὶ τὸν παφλαγόνα 
9.ΕΗ. 1. Τ΄. δα αἸΠβαα6 τη ἤπα ποιούμεθα φίλον, ὅπη οτη. Ζ., Μ. ΑἸὰ. ἂν δὲ δοκεῖ 
ἡμῖν καὶ φίλον. παφλαγόνα 6Χ ,.. ποίδζαμῃ. ὡρίων τῶν χωρίων Β. 
πειρασώμεθα Π. Ὃοὖν ροβύ πειρασόμεθα οτη. Α. ΠῚ ΟΣ, γοῦν ΗΠ... ἔυμ- 
πράττοντες Α.Β.Ὁ, γίγνεσθαι Β.ΟΗ.1,. Ὁ. γίνεσθαι Α.0.1.1Κ.1., Οει. γενέσθαι. 
24. “ξυμπρέσβεις Α.Β.Ο. πρέσβεις Ζ. πολέμου ἃ. ποιησάμενοι Α.Β.6, 
ποιήσοντες ἯΣ ἥκομεν 1).Ε.---],.Ζ. ἐπιδείξαντες Δ. δείξοντες ἢ. εἰσιν 
οὗ τ ΔΓΡ. ἐσμὲν Ζ. ξένοις Ἡ!.---͵ἰἴ, ". ἢν] εἰ Καὶ. διαδόναι Β.(ὐ, διαδι- 
δόναι ἘΣ. ὄντα οτη. [ἰῦ. λέγεται 'Ν. 25. τῶν Δπΐθ σινωπέων οτη. Α. 
Β.1)., μαθεῖ Ο. φιλικὰ Α.Β.Ο.1Ὁ, (ὑεῖ. ἐπιτήδεια. ἀνεπυνθάνοντο Ἀ.Β.Ὁ. 
(εἰ, ἐπυνθάνοντο. ὧν Α.Β.Ο. .ἘΕ1.Κ.2. (δι. καὶ ὧν. ἑκατέροις 1). 

24 

ἐπὶ οἵη. Β. ἡμῖν]. 

22. φίλον ποιήσομεν] Φίλον ποιεῖν 
οὔβι (ἷβ δὸ βοϊϑθύ (161 4111 8}11, Ποη 510] 
Δ]Ἰαιιθ ΘΟΠΟΙ]1αῦ, αὖ ΟΥΤΌΡ. 2,1, 21: 
δοῦν τη ἴδῃ θη γοοΐθ ΡΟῊ] νἹαἀθίαγ, ἃ] 
οϑί δἤποεγθ αἱ βιὺ διηΐϊοιιβ. Ηοτγοαΐδῃ. 
5.1, ὃ: Μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐλθόν- 
τα βασιλέα πιστὸν φίλον ἀντ᾽ ἐχθροῦ 
δυσμάχου ἐποιήσαμεν. ἸΠοιεῖσθαι ρτο- 

θδη8 Μαιίϊεο ἀτδῃι. ὃ. 621, 2, ἴῃ ρᾶ- 
ΤΠ 681 ρΡοπεθαΐ ἀκούομεν---ἐπιθαλ. 

2: φιλικὰ] Οὐ ἐπιτήδεια ΟΥΓΟΡ. 
4.5 ΓΙᾺ: Ἔκ τούτου εἵποντό ΖΕ πάντες 

καὶ δνονλις οἷα ἐπιτήδεια ἐδόκουν εἶναι 
ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο, οοἠΐονῦ ΟΠ ΘΙ άου. 
Αα τγοβϑυταςζιπη ἃ τη6 ὧν ΡΓΙῸ καὶ ὧν 
δαΐοτη τϑοίθ ἃπιτηδανους ΑἸΥΠΟΉϊι5 

[11] 

[12] 

[13] 
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ΚΕΦ. ς΄. 
’ Ἁ Ὡς « 4 ἴω Ἂ, 7 » , ΄- ᾿ 

Ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῇ δὲ 
ὑστεραίᾳ συνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας, καὶ 
ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς 
Σινωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε γὰρ πεζῇ δέοι πορεύεσθαι, 

,, 

χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι οἱ Σινωπεῖς" ἔμπειροι γὰρ ἦσαν 
τῆς Παφλαγονίας" εἴτε κατὰ θάλατταν, προσδεῖν ἐδόκει 

Ψ, , Ν ΩΝ 5.5.7 ε 3 ΄ 

Σινωπέων" μόνοι γαρ ἂν ἐδόκουν ἱκανοὶ εἰναι πλοῖα παρα- 
΄σ 3 ΄ι. ΄σι ΄“ 3 ι ἢ 

2 σχεὶν ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. καλέσαντες οὖν τοὺς πρέσ- 
βεις συνεβουλεύοντο, καὶ ἠξίουν" Ἕλληνας ὁ ὄντας Ἕλλησι 

τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ 
κάλλιστα συμβουλεύειν. 

5 Χ δ «{ 7, “- Ἂς ΕῚ ’ 

Αναστὰς δὲ ᾿ξῶκατωνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο [2] 
Ν ἴον 5 « ἣν Ἵ 7 , σ 

περὶ οὗ εἶπεν ὡς τὸν Π}αφλαγονα φίλον ποιήσοιντο, ὅτι 
5 ε ει 4 ῇ [ο 3, 3 ϑι ἐξ 

οὐχ ὡς τοῖς Βλλησι πολεμησοντων σφῶν εἴποι, ἀλλ ὅτι 
»Φλ ΄ 7 7 53 ἣ, Οὐ ἐν ε ’ 

ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι τοὺς λληνας αἱρησον- 

3 

δι οἊς Ν 7 5 Σοῦ ᾽ ΄ κῚ 
ται. ἐπεὶ δὲ συμβουλεύειν ἐκέλευον, ἐπευξάμενος εἶπεν 
τῷ Χ “ “ἉἋὈ ͵7ὔ Ξ ΄- 3 

4 ὦδε. ἘΠ μὲν συμβουλεύοιμι ἃ βέλτιστα μοι δοκεῖ εἶναι, [3] 
πολλά μοι κἀγαθὰ γένοιτο" εἰ δὲ μὴ, τἀναντία. αὕτη γὰρ 
ἡ ἱερὰ συμβουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ μοι παρείναι" νῦν 
γὰρ δὴ ἂν μὲν εὖ συμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἐσον- 

ται οἱ ἐπαινοῦντές με ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ κατα- 

Ι. ταὐτη---ἐγένετο οτη. 9). μὲν οὖν Η.Τ΄. 
ἔἕαν Α.ΒΡ.Ο. στρατηγοὶ) γεοῖΐ ὶ ἴῃ Τά8. Β. 
σιμοι Β.Η͂. Οεί. χρήσιμον. 

τὸ οι. Ε.Η͂.Ζ. 
δέοι] ἐδόκει Α.Β.Ο.Ε. 

ἡγούμενοι ρΡοϑβύ σινωπεῖς οἵα. Α.Β.0.... 
δἀαππί Α.Β.0.Ἐ.. 2. ξυνεβουλεύοντο Α.Β.ὉΟ. κάλλιστα Α.Β.0.Β.Β. 
(εἴ. βέλτιστα. ἕυμβουλεύειν Α.Β.Ὁ. 2. ἀπολογήσατο Α. ἀπελογίσατο [, 
εἴποι] εἶπον Ἀ. ῬΓ.» αὐ νἹ θῖν, ξυμβουλεύειν ἈΠΡΡῚ ἐκέλευον] μὲν, 
ΟἸΩ 5518 Βδα ΠΡ Βθρίθιῃ ψεγθῖβ, ἃ. μὲν κελεύετε Β.(ὐ. με ἐκελεύετε Ἐ. 1. 
με ἐκέλευσε Κζ. με κελεύετε 1)... μὲν ἐκελεύετε 1). μὲν ἐκελεύετο Ζ. εἶπεν 
ὧδε Β.Ο. Οει. ὧδε εἶπεν. 4. ξυμβουλεύοιμι Β.Ο. δοκεῖ εἶναι εἶναι δο- 

ξυνέλε- 

χρη- 
ἂν 

κεῖ Β.Ο. κἀγαθὰ Ε.--Π,.Ζ. καὶ ἀγαθὰ Ἁ. (. Οξι. ἀγαθά. γένοιτο Ἵ". ξυμ- 
βουλή Β.Ο. ἡ λεγομένη ΓΙ νῦν μὲν γὰρ δὴ Α.Β.6. νῦν γὰρ δὴ Ε. Οεῖ. 
νῦν γάρ. ξυμβουλεύσας Α.Β.Ο. Οεῦ. συμβουλεύσας. ἔσονται Α.Β.0.“Ε. 
ἔσεσθαι Ἐ. (εἰ. ἔσεσθε. ἔσονται Ἐὶ. 

αἰτοβαθθ (6. στρ]. ἸΠΠΘΥΘ ΠΟΙ 58 
6556 Δὲ στονολᾳωμεὰᾷ 

Ἕλλησι] Ν'. δηποῦ. δα 58. 25. 
ΠΈΟΝ Ὠϊς Ὠερβϑιύ δ δίοκβη. δὰ δρτγο- 
οί. 3, 12. 

4. ἡ ἱερὰ συμβουλὴ) ῬτονοΡΌ απ 
ἱερὸν ἡ συμβουλὴ χρῆμα Βαθεῖ ΡΙ]αΐο 
ΤὨΘΑρΡῚΒ Ρ. 122, Β. οἱ 41}. 5ΟΗΝ. 
ὍΡΙ ν. 56}0]. εἵ αὔδὸ αἰξα]πηβ δὰ 

ἔσεσθαι Α.Ο. 

Β65. Θίθρῃ., ααϊθιβ δα άθγα Πσεὲ Π]ο- 
αοΥ. ἔχο.  α]68. Ρ. 612,14 : Ὁ δὲ ἱεράν 
τινα συμβουλὴν τἀνδρὸς θέμενος, καὶ 
πεισθεὶς τοῖς λόγοις, ἐπανῆλθεν ἐ ἐπὶ τὴν 
οἰκείαν. ΑἸΠ ΠὕοΥ αἸοϊτιν ἱερὰ ἄγκυρα. 

δοκεῖ μοι παρεῖναι) ΝΏΠΟ τΤῊ]Π] ἸΟΟῸ5 
15. δῇ ἐδιηριβ 1ἃ δάθββθ νἹἀοίαγ, 00 
ἸοΘθΙς Δαμῖθοσα νϑίτιβ Π1π4 ἱερὸν ἡ 
συμβουλή. ΟΗΝ, 
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’ ΄ ᾿ 3 3.9 ὦ κ ἜΝ 
5 ρώμενοι. πράγματα μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι πολὺ πλείω ἕξομεν, 

Ἁ Χ ᾿ “ Χ “ Ἁ ΄- 

ἐὰν κατὰ θάλατταν κομίζησθε' ἡμᾶς γὰρ δεήσει τα πλοία 
πορίζειν" ἣν δὲ κατὰ γὴν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς 

ὁ μαχομένους, εἶναι. ὅμως δὲ λεκτέα ἃ γιγνώσκω" ἔμπειρος 
γάρ εἰμι καὶ τῆς χώρας τῶν Παφλαγόνων καὶ τῆς δυνά- 

4 Ν 3 Ψ Ν 7 ΄, ᾿ς ἍΝ 

μεως. ἔχει γὰρ ἀμῴοτερα, καὶ πεδία κάλλιστα καὶ ὁρὴ 
ε λό Ν ἴω ᾿Ὶ ἰὸ θὺ Ὁ Χ εἰ β λὴ 

"ὑψηλότατα. καὶ πρῶτον μὲν οἰδα εὐθὺς ἢ τὴν εἰσβολὴν 
δ. Ζζ - » Ν ,᾽ Υ ὅτ Ἁ ψ - 

ἀναγκὴ ποιεῖσθαι: οὐ γὰρ ἐστιν ἄλλῃ ἢ ἢ τὰ κέρατα τοῦ 
"᾽ ΄- “" ᾽ Ἄν 7 ΄ ᾿, ἉἉ ἴω 7 

ὄρους τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκατερὰ ἐστιν ὑψηλα, ἃ κρατεῖν κατέ- 
’ὔ Ῥ 77 7] ᾿ ω» 

χοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἀν: τούτων δὲ κατεχομέ- 
5»ῸΡρ ΕΝ ε 7ὔ 3) ἴω 5 “Δ . 

νων οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἀνθρωποι δύναιντ ἂν διελθεῖν. 
“ ἢ Ν ᾿ς Ἀ 5, Α Κη 4 

ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἂν, εἴ μοί τινα βούλοισθε συμπέμ- 
“4 ἸῸς Ἐτρὶ Ν 7, ὕ ἈΠ ἢ 7 ΩΝ 5 Ν 

8 ψαι. ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα καὶ ἱππείαν ἣν αὐτοὶ 
οἱ βάρβαροι νομίζουσι κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως 
ἱππείας. καὶ νῦν οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι, 

9 ἀλλὰ μεῖζον φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. εἰ δὲ καὶ δυνηθεῖτε 
τά τε ὄρη κλέψαι ἢ ἢ φθάσαι λαβόντες καὶ ἐν τῷ πεδίῳ κρα- 
τῆσαι μαχόμένοι τοῦς τε ἱππέας τούτων καὶ πεζῶν. μυρι- 
ἄδας πλεῖον ἢ δώδεκα, ἥξετε ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς, πρῶτον 

Ἁ ἈΝ 7 53 ἴω 7] ἃ Ἂ 

μὲν τὸν Θερμώδοντα, εὖρος τριῶν πλέθρων, ὃν χαλεπὸν 

5. τὰ πλοῖα---δεήσει οτη. Β. γὰρ οτη. Ζ. πλείω Α. πορίζεσθαι Α. 
σΕ. γῆν Α.Ο. Οει. γῆς. ἡμᾶς γὰρ δεήσει Ἀ. 6. λεκτὰ Α.Ο. γι- 
νώσκω Α.Β.Ο.. καὶ οτη. Ε'. χώρας τῆς παφλαγόνων Α. ἡ χώρα Ροϑβί 
γὰρ οἵη. Δ. Β.Ο.. η. ἢ] ἦ Ο.., 568 ΡΥ.» ὃἱ νἹ ἀθίατ, "ἣν. ἣ ὅπου Ἐ---Ἰ,. ἢ 
ὅπου Τ. ὅπου ΑἸά. ἥ ομῃ. Α.}0. εἱ 41} κατὰ Ρ͵Ὸ τὰ Ε΄. ἢ ἡ οτη. Ε. Μὰ ἐὰν ἢ; 
ὄρους τῆς ὁδοῦ Α.Β.(Ο. Οεῦ. τῆς ὁδοῦ τοῦ ὄρους. ἑκατέρα Ἀ. εἰ πάντες Α. 
δύναιντ᾽ ἄν Α.Β.Ο, Οεΐ. δύναιντο. βούλοισθε Β.Ο. εδα. τὰ. 48 ρὑτ. βούλε- 
σθε, Ἐ. βούλησθε Α. (Ο(. βούλεσθε. ξυμπέμψαι Α.Β.Ὁ. ὃ. καὶ ροϑβί 
οἶδα ἀἀδυπί Α.Β. Ο. ̓.. ἣν----ἱππείας οτῃ. Α.Β.Ὁ.Ε. καὶ ροβὺ ἀλλὰ οτη. Α. 
ΒΟ. 9. εἰ Α.Ἑ. ἢ Ο. Οεοί. ἦν. δυνηθεῖτε Α. (ὐεί. δυνηθῆτε. τὰ 
ὄρη Α. λαβόντας τι. κρατῆσαι Α.Β.0.Ε.. (δύ. κρατῆτε γα] κρατεῖτε. 
ΤΛΌΓῚ ἱππεῖς. τούτων καὶ πεζῶν Α.Β.(.Ε. (εἰ. τούτους καὶ πεζούς. πλεῖον 
Α.Β.Ὁ. Οεῦ. πλέον. ἔἔξετε Α.Β.Ο. ἀἄξετε Ὁ. τοὺς δἀάππί Α.Β..ΕῈ. τὸν 
οἵη. Επιβίδίῃ. δα ΠΙοηγ5. 976. 

8. καλοῦντι] ΗΠ αν 4. ΕΣ Ἦλθε 
Κότυς καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο (ευτα 
ΑΡρΘ651140). καὶ γὰρ καλούμενος ὑπὸ βα- 
σιλέως οὐκ ἀνεβεβήκει. Ἦξτθςο ρετ- 
πρηΐ δῇ ἃ. Δ. (ὕ. 5995. [)6 δοάβπὶ δβϑβύ ἴῃ 
Αρββῖϊδο 3,4: Κότυς δὲ ὁ τῶν ἸΤΙαφλα- 
γόνων ἄρχων (ῃ Ή; αν. γοσδία! βασι- 
λεὺς) βασιλεῖ μὲν οὐχ ὑπήκουσε δεξιὰν 
πέμποντι. (ὐοἴγβ Ἰάθπι ἀοϊπαθ Ατὶο- 
ῬΑΥΖΑΠΪΒ Τρ βιθ]θοΐαιη Ὁτθθῖὴ 
ϑοβίππ ΟΡΡαρηδνὶΐ, ἰθβίθ Αρβ51180 2, 

26, ΑΤΙΟΌΔΥΖΘΠ65 δαῦθ 185 ἃ τοσα 66- 
ἔβοθγαῖ Ῥθυβαυατη. (ΟΥ̓ ]δ6 ̓ ΠΠ ΡΟ ΠΩ, 
ααοα ἴον τδοοσιτη αἰ ρσιῖ, ρου ποῦ 
Δα ἃ. Α. Ο. 4οο. Οὐοἵνι! βυσοοβϑι Θῦς, 
οἴψαθ ΑὐἹοθαῦζαπθβ. [1)6 ΤὮγο αἸχΙ δὰ 
ΧΟΩΟΡΠοη5 Αροβιαιη. 506ΗΝ, 

9. Θερμώδοντα] (ὑοπῆ. Μδηποσί. 
Οϑθοργ. νοὶ]. 6, ρετί. 2, Ρ. 441τ. 5ὅΟσΗΝ. 
Τογηιοἠ οἰ αὶ ἀΡ. Κοςἢ. Ρ. τ2ο, Τήῆοτ- 
για] ,-8, ἂρ. ΑἸηβυνουῖῃ, Ρ. 205. δαᾶάθιῃ 
ΒΙΡΪΠ Δ ΠΟΠΘ. 
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οἶμαι διαβαίνειν ἄλλως τε καὶ πολεμίων πολλῶν ἔμπρο- 
ΕΒ “- Ἁ ΒΩ « ᾽7ὔ͵ » 

σθεν ὄντων, πολλῶν δὲ ὄπισθεν ἑπομένων" δεύτερον δ᾽ 
3 ,ὔ ε ΄ ͵ ἣν » “ 
ἴριν, τρίπλεθρον ὡσαύτως" τρίτον δὲ ἽΑλυν, οὐ μεῖον 

σ ἃ “Χ ’ ΄“ 

δυοῖν σταδίοιν, ὃν οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι" 
λ ΄“ ΝΆ 7 “΄ ε Ἕ «ε 3 ΒΥ ΄ς να 

πλοία ὃδὲ τίς ἐσται ὁ παρέχων : ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ Παρ- 
7 ͵ ΕΥ 27, “Δ νὰ 

θένιος ἄβατος" ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε ἂν, εἰ τὸν Αλυν διαβαίητε. 
5 Ν ἃ 53 Χ ΄σ τ, Ν 

ιοέγὼ μεν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν πορείαν, 
Ε . ᾿' Ε] 4 “ν ᾿ ᾿ 327 » 4 

ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε, ἔστιν ἐνθένδε 
᾿ » Ψ “- » 7’ Ἁ ᾽ ε ’ 

μὲν εἰς Σινώπην παραπλεῦσα!, ἐκ Σινώπης δὲ εἰς Ἣρα- 
Χ 3 νι 2 Ν) ΄ 

κλειαν᾽ ἐξ Ἡρακλείας δὲ οὔτε πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν 
3 7 νι Ν Ν ω 5 ὩΣ ω-: ν᾿ 

ἀπορία" πολλὰ γαρ καὶ πλοία ἐστὶν εν Ἡρακλείᾳ. 
3 Ἁ ας ὙΦ ΄ Ἁ 7 σ΄ 

11 Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτευον φιλίας ἕνεκα [4] 
“ 7 7 Ν Ἀ 53 ΄ 5 “- « Ν Ν 

τῆς Κορύλα λέγειν: καὶ γὰρ ἦν πρόξενος αὐτῷ" οἱ δὲ καὶ 
« “- ἥ Ν Ν Χ ΄ « Ἂ 

ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν συμβουλὴν ταὐτην᾽ οἱ δὲ 
ε ͵ 7 σ ἦ ΧΝ 

ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς μὴ πεζῇ ἰόντες τὴν 
΄ 7 ΧΝ ΄, ΄ 3 Ὁ 

Σινωπέων τι χώραν κακὸν ἐργάζοιντο. οἱ δ᾽ οὖν “Ἑλληνες 
5 7 Ἀ 7 Ἁ , “ Ἂἣ 

τιζέψηφίσαντο κατὰ θάλατταν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. μετὰ [5] 
΄- ΄ 3 5 ΄- ΄ ἷ “ 

ταῦτα Ξενοφῶν εἶπεν, ᾿Ὦ Σινωπεῖς, οἱ μὲν ἄνδρες ἥρηνται 
͵7ὔ Ὰ σ:- 7 ο ᾿Ἶ ΒΥ Ἁ ,ὔ 

πορείαν ἣν ὑμεῖς συμβουλεύετε: οὕτω δὲ ἔχει" εἰ μὲν μέλ- 
-“ 2 ΄ ᾿ΥΥΝ ἌΝ... “ Χ , 

λει πλοία ἐσεσθαι ἱκανὰ ἀριθμῷ ὡς ενα μὴ καταλείπεσθαι 
» ᾽ὔ ς ΄ ΕΝ ᾽ὔ » ἃ 7 . Ν 

ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν" εἰ δὲ μέλλοιμεν οἱ μὲν κατα- 
Χ ΄ θΘ . δὲ Ἄ, , θΘ » ΩΝ » , 5 Ἁ 

είψεσθαι οἱ δὲ πλεύσεσθαι, οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ 

μὲν ροβί πολλῶν οἵη. Α.Β.0.ΕἙ. δ᾽ ἐριν] δὲ τίγρην Α.Β.Ο. δὲ τίγριν Ν, Ἐὺ- 
βίῃ. δα Πιοηγβ. 9076. ὡσαύτως οὕτως 1).Ε.---Ἰ, 7.2. ἄλυν Η.1.},... μείω 
ΠΗ. δύναισθε 1).. υἱὐ 15. ἡ οπδβῖιι5, δυνήσεσθε Ἴ. (ὐοῦ. δύνησθε. αὔτως] [«- 
Ὀ7] αὕτως. ἔλθητε Α.Β.Ὁ. ἄλλην Α. ἄλυν Η..Π. τοῦτον ροβύ ἅλυν 
οτη. Α.Β.6. διαβαίητε οι 8. ἡ 1. το. ὑμῖν οτη. Ε. ἐνθένδεν Ὁ. δὲ 
Ροβὲ σινώπης οτῃ. Α.Β.Ὁ. δὲ---γὰρ οτη. ἃ. καὶ πλοῖα ἐστὶν .Β.Ο. καί 
ἐστι πλοῖα Ἐ. (εἴ. ἔστι πλοῖα. 11. τῆς κορύλας Α.Ο. τῆς εἰς κορύλαν 
Β, λέγειν] ταῦτα λέγειν Ἐὶ. αὐτῶν Ζ. ὁ δὲ καὶ 1.Κ. ξυμβου- 
λὴν Α.Β.6. λέγει Α. πεζοὶ ὄντες Β.(ὐ. πεζῆ ὄντες Α. σινωπέων τι 
χώραν κακὸν Β.Ο. σινωπέων τὴν χώραν κακὸν ἃ. (Οὐεἴ. σινωπέων χώραν κακόν τι. 
οὖν) αὖ Α.Β.6. κατὰ οτη. Ζ. ταύτην πορείαν Ἐὶ. 12. εἰ δηΐα ἥρηνται 
οι. Α.Β.0.Ε. ξυμβουλεύετε Δ.Ο. μέλλει ροβί ἔσεσθαι ροῃὶϊΐ Β., οπι. 
Α.ὉΟ. εὐ φὰὶ ργορέίθγθ ἔσεται, Εἰ. ἀριθμῷ ὡς Ἀεϊδκιαὰ5 Αοί. Εγαά. ἃ. 1749. 
Ρ. 418. ΤΑΌΥῚ ὡς ἀριθμῷ. ἡμεῖς ἂν Α.Β.Ο.Ε. (ει. ἡμεῖς δὲ, δὶ φαοα ᾿. 
Δ αἱ ἂν ροξί πλέοιμεν, εἴ ετγᾶ8ο δὲ Ε. οἱ δὲ μέλλοιμεν Α. εἰ μέλλοιμεν Κ. 
Εγαϑιτη δὲ Εν Βα ρογβουρίιμι 1. εἰ μέλλοιμεν δὲ Π.Μ.ο οἱ μέλλοιμεν δὲ Τ΄. 

δ᾽ Ἶριν] Ηοάϊο Καξβαίπιαλ. Οὐηΐ. λὺυν 80 δῆτα 5α]βα ἀϊούπμη δηϊτηδάνεγ- 
Μδηποτί. νο ]. 6, ρατέ. 2, Ρ. 445. Ξ580Η. Ὁ Βδηπε}}. ΠΙιδέγ. Ὁ. 208. 
γεβηλ!- στιὰ ἂρ. ΑἸηβινοσίῃ. Ρ. 205; Παρθένιος ἀγερο]Β ΠΟαΙΘΓΠΙΒ Βατγέϊη, 
Κοςῆ. Ρ. 120. Ῥαγοῖβ Πθοίαρ. (ὑὐοπῇ. Μδηπεοσῖί. 1]. α. 
“Αλυν] Ηοάὶς Κιδι- γαῖ. Οὐηΐ. ρατί. 3, Ρ. 28. ΟῊΝ. ΕΝ) α5- Τοπαὶ 

ΜΙ Δηποσῖ, 1. ο, Ρ. 452 βεαᾳ. 50ΗΝ. δρ. Κοςῇ. ρΡ. 120, 8)- (λαέέ ἂρ. Αἰπβ- 
ΑἸΠΒνΟσ ἢ, ρ. 205, Κοςἢ. Ρ. 120. ἽἋ-ὀ ψο τ. Ρ. 205. 
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“ ,, Ἃ, 7 σ“ ᾿ ΩΝ “ 

πλοῖα. γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι ὅπου μὲν ἂν κρατῶμεν, δυ- 
΄ Ἂ ἣ; ᾿ Ν Ν᾿ , Ψ » , 

ναίμεθα ἂν καὶ σώζεσθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν: εἰ δέ που 
. “ 7, 2, Χ ν᾽ ᾿ 

ἥττους τῶν πολεμίων ληφθησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν 
,ὔ ᾿ Δ , ΄- ᾽ 

ἀνδραπόδων χώρᾳ ἐσόμεθα. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ πρέσ- 
τ Ἧς Ἅ ." ᾿ς ᾿ 

βεις ἐκέλευον πέμπειν πρέσβεις. καὶ πέμπουσι Καλλί- 
Υ͂ » “-“ , 

μαχον ᾿Αρκάδα καὶ ᾿Αρίστωνα ᾿Αθηναῖον καὶ Σαμόλαν 
5» , ἷς ΄ Ἁ Ξ 

Αχαιον. καὶ οἱ μὲν ᾧχοντο. 
ἢ ᾿ 7 κ ἥ Η ΡΥ Ἴ»».: ΤΡ .- ) 
Ἐῶμν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ (Ξενοφῶντι, ὁρῶντι μὲν ὁπλίτας 

Χ σ΄ ς ΄“- Ν Ν Χ 

πολλοὺς τῶν ᾿Βλλήνων, ὁρῶντι δὲ πελταστᾶς πολλοὺς 
καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ ἱππέας δὲ καὶ μάλα ἤδη 
διὰ τὴν τριβὴν ἱκανοὺς, ὄντας δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ, ἔνθα οὐκ 
ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, 
καλὸν αὐτῷ ἐδόκει εἶναι χώραν καὶ δύναμιν τῇ Ἑλλάδι 
προσκτήσασθαι πόλιν κατοικίσαντας. καὶ γενέσθαι ἂν 

» “ 3 ’ 7, ͵7ὕ ,ὔ ς - ΄“ 

αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζομένῳ τὸ τε αὑτῶν πλήθος 
καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν [΄οντον. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο 

7ὔ Η ΄. “ ΄“- Ἁ 7, 

πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν, Σιλανὸν παρακαλέσας 
Ν ͵ ’΄ 7 ἃ ᾽ ἐᾷ «ς Ἄν, 

τὸν Κύρου μάντιν γενόμενον τὸν Αμβρακιώτην. ὁ δὲ Σι- 
Χ Χ ἈΝ ,7] ΄“-“ Ν ζ « 

λανὸς δεδιὼς μὴ γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ στρα- 
Χ » ,; » Ν 7’ Π “ βααὶ σ΄ ἴω 

τια, ἐκφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι Ξενοφῶν βούλε- 
ω ΧΝ ἈΝ ᾽ Ὁ 

ται καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι καὶ ἑαυτῷ 

18. γινώσκομεν Ὦ. ἧττον Ἐ᾿---Ἰ,. ἥττονες Ἔ: ληφθησόμεθα) ὀφθησό- 
μεθα Α. φανῶμεν δηΐθ ληφθησόμεθα Ὁ. εὔδηλον]ὔ ον ΘΧ ὦ νΕ] οἱ δοίπιτη ἴῃ (Ὁ. 
δὴ] δὲ Α. δὲ δὴ Ὁ. 14. ἐκέλευον πέμπειν Α.Β.Ὁ. Οεῦ. πέμπειν ἐκέλευον. 
σαμόλαν Α.Ο. Οεί. σαμολᾶν. 15. ὁρῶντι ροβῦ ἑλλήνων ροῃϊξ Α. ὁπλίτας 
πολλοὺς Α.Β.Ο. (οί. πολλοὺς ὁπλίτας. δὲ] δὲ καὶ Α.Β. πελταστὰς πολ- 
λοὺς Α.Β.0.Ζ. Οδεῖ. πολλοὺς πελταστάς. καὶ τοξότας .Β..Ε᾿. πολλοὺς καὶ 
τοξότας 1).Ἐ.1.Κ. πολλοὺς δὲ τοξότας βΒιρτα Ξοτ!ρίο καὶ [.. (ὑεῖ. πολλοὺς δὲ καὶ 
τοξότας. σφενδονίτας Α.Ο. ἱππεῖς Α.Β.Ὁ. διὰ τὴν διατριβὴν Κ. 
δ᾽ Δααππί Α.Β.6.Ζ. ἔδοξεν 10.---Ἰ,.Ζ. εὐ 481 αὖτ Τ᾿. εἶναι οτη. Εἰ. καὶ 
δΔηΐα χώραν οτη. Α.Β.Ὁ.Ε. τὴν ἑλλάδὶι Ο. τὴν ἑλλάδα Ἄν. κατοικήσαντας 
ἊΓῈ (1.1... τό. ἂν οἵα. Α.Β.ὉΟ. αὐτῷ ἐδόκει Α.Β.Ο, (εἰ. ἐδόκει αὐτῷ. 
καταλογιζόμενον ΑΔ. ΓΛΌΥΪ αὐτῶν. 
πο (Ὁ. ἀβρακιώτην Η.ἴ,. 
γένοιτο. 
ρει Α.Β.Ο.Ε.Ε, βουλεύεται Ἡ. 

15. οὐκ ἂν---παρεσκευάσθη) ἴπ φυο 
ἑαη τι Θαογοϊέιι5 ποῖ ροίιυ556ἐ οοηιρα- 
γαγὶ. ΧΟΠΟΡΠΟΗΪΙ θπῖμ, ν᾽ ἀθηεὶ ἰδη- 
τὰ δάπις (Υ̓ϑθοοστη τ] 1{π|πὰ ΠΕ ΠΊ6- 
Τατη ΒΕροΥβυθτη οχ βυϑοθρία ἔρτιβίτα 
ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘ, νἱϑὰ τ65 θϑύὺ αἰρηα ρ]ουῖα 
Οὐστεθοὶ ΠΟΙΉ]η18 δ ὨΟΠΟΥΘ γιγί]5 θ6]- 
Ἰσθθ ἴῃ 6110 σοηίγα γΓορθπλ ῬΟΥΒΑΓΙΙΠῚ 

1. δεδεδιὼς (ὐ. 
καταμείνῃ Α.Β.Ο., καταμείνειεν 1[.1Κ.1,. (Οεῖ. καταμείνειε. 

οἰκῆσαι Ἀ.Β.(.,}).Ε.-- ἾΣ 

πόντον] τόπον Ζ. καλέσας Α.Β'., 
γένηται ἈΡΕΟΙ: ὅδε, 

εἰσφέ- 

ἀδοϊαγαῖθθ, ἰδηΐο τη} ὨΙΠΠΊΘΙΌ, 
αυδηΐαβ ἴῃ Ροηΐο ΠΟῚ δο1]8. 81Π6 
ΤΩΔΡῺΪΒ ΒΆΠΙ ΙΒ ΘΟΙΠΡΑΓΙΓΘΙῚ Ροία]5- 
βϑί, ἀρ αὔι 86 αἸΠΟΠ θη (ἀσθθοογαϊη ρῥτο- 
ἔουθηάατη δ ᾿πηρουπιμ Δ. ΙΔ Πα 1]. 
5ΟΗΝ, [06 Θαιλθι ν. 3,3. 19. ὅ6- 
ΘΓ 5. τύ. 51} Π]ΠΠπλι15 εδί Ἰοοὰβ Αὐ- 
ΥΙΔῺΙ ΑΠΌ. 4;.1» 4. 

[6] 

[γ] 

[8] 



᾿ ΤΥ ΚΟΥ ἘΡ , ; κ ὃ ι, Ὁ 
τιϑνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασθαι. αὐτὸς δ᾽ ὁ Σιλανὸς 
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3 “ ὔ ᾽ 

ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν "Ελλάδα ἀφικέσθαι: οὺς γὰρ 
Ν ΄ 3 7 Ν “ ἈΝ ’ὔ 

παρὰ ἵυρου ἐλαβε τρισχιλίους δαρεικοὺς ὅτε τὰς δέκα 
1ο ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος Κύρῳ, διεσεσώκει. τῶν δὲ 

σ΄ 3 , ᾿ἂ ΄ Α 5. 7 7 τ 

στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι 
“- ΄- Ἀ - ᾿ 

καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔἨ Τιμασίων δὲ ὁ Δαρδα- 
Χ Ν 7 ε 7 , 3 ΄ Ν ΄ 

νεὺς καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς ἐμπόρους τινὰς παρόντας 
ω ε “ , Ἂς 

τῶν Ἡρακλεωτῶν καὶ Σινωπέων λέγουσιν ὅτι εἰ μὴ ἐκπο- 
ἐς ΄ι. ΄ι Ν Ω ΝΥ 7] ᾿ ὔ ριοῦσι τῇ στρατιᾷ μισθὸν, ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐκπτλέ- 

Ψ 7 “ ΄- 

οντας, ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη δύναμις ἐν τῷ Πόν- 
5. β ΄λε Ν με - Ν ς: κα Ἂ; “ γ Ὁ δὰ 

τῳ" βούλεται γὰρ ΞΞενοφῶν καὶ ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν 
“οἔλθῃ τὰ πλοῖα, τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης τῇ στρατιᾷ, ᾿Ανδρες, 

2 ποτ 

΄- Ἁ ε ΄“- ε ἴω » , ΕΣ Ν 5 “ 5» , 

νῦν μὲν ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀποπλῷ 
ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια καὶ ὡς οἰκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαϊί τι 

Χ 37 5 λ ,ὔ ἴω Α 7 Ν Ν 

τοὺς οἰκοι" εἰ δὲ βούλεσθε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν 
7 3 7] 5» ὔ [2 ἐφ 

Πόντον οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι ὅπη ἂν βούλησθε κατα- 
σ΄ Ν Ν Ν 3, 7 3 ͵,ὕ 5 Ἄ »,4 7 

σχεῖν, καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι οἴκαδε, τὸν δ᾽ ἐθέ- 
7ὔ 3 “ ω Β᾽ τρίς, ΄7ὔ σ σ ΩΝ 

λοντα μένειν αὐτοῦ, πλοία ὃ ὑμίν πάρεστιν, ὥστε ὅπῃ ἄν 
βούλησθε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 
27 ͵7ὔ ΄σι ,ὔ » » ΄- 

ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι; συνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς 
7, ς Χ » 7 , Ν ᾽ὔ Ν 

Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς Ἐὐρύμαχον τε τὸν Δαρδανέα καὶ 

1δ. οὺὑς] τοὺς Α.Β.6. ὅτι Α. 
διέσωσεν ἐκ Ἐϊ. διεσώκει Ἐ.1.Κ.Ζ. 

διεσεσώκει] καὶ διέσωσεν ἐκεῖ Α.Β.Ο. 
10. δὲ οἴῃ. Α. πολλοῖς] πλείοσι Ἐ᾿. 

ὁ δαρδανεὺς οἴη. Α.Β..Ε. ἐμπόρους μέν τινας ἃ.Β.Ο.Ε. ἠἡρακλειωτῶν Α. 
ἐξευποριοῦσι ἃ.Β..Ἐ.. βούλεται Β.Ο. ργ., 4ᾳὰϊ βού..τ΄.., η46 βουλεύεται 
ξαούματηῃ, 1. (ὑεῖ. βουλεύεται. γὰρ οτῃ. Α. ἐπειδὰν δὲ ἔλθη Α.Β.Ο. 
20. ἡμᾶς Β.Ζ. (εἰ. ὑμᾶς. ἀπόρους Α.Β.Ὁ. οογτεοίαβ 1. (Οεΐ. εὐπόρους. 

οι 

καὶ ἐν] ἐν Β. ὡς οἴκαδε Α.Β.0.Ε.Ζ. Οεῖ. οἴκαδε. οἴκους Τ. παρὰ Ζ. 
ὅποι Β.Ὁ.0.Ε.1.Κ.,..1.Ζ. (οί. ὅπῃ. ἐθέλοντα Α.Β.Ο. (εἰ. θέλοντα. δὲ 
θέλοντα Α.Β.(. Οεὲ. δὲ ἐθέλοντα. ϑοΥΊΡ8ὶ δ᾽ ἐθέλοντα. (οηξΐ. νᾶ. 501. 7» 7: 8: 
ὅπη ἂν βούλησθε Α.Β.Ο. ὅπη ἂν βούλοισθε Ε'. (ὑεῖ. ὅπῃ βούλεσθε. 21. ἀπήγ- 
γελλον Β.Ο.}).Ε.---Τ, Οεῖ. ἀπήγγελον. ὁ οι. ἃ.Β.Ὁ. 
εὐρύμαχον Ἀ.Β.Ὁ.Ζ. Οεῖ. ἐρύμαχον. 

18. διεσεσώκει] Υ. τ, 7, τ8. ΖΕΌΝ. 

10. ὅτι---ὅτι] Ν. δα 7, 4; 5. 
ἐκποριοῦσι] ἐξευποριοῦσι, ηποα εδί 

ἴῃ τπϑΠοΥθα8, τϑοΐθ ῬΟΓΒΟΠΌΙΩ δα δ, 
8, 25. ὉΌῚ οἸἸτὴ συνεξευπόρισα, Ῥ]ΔΠ6 
ῬΑΡθάγιτη 1616 α586 58{15 ρυοραν!ΐ [.0- 
Ὀεοκ. δὰ Ῥῆγσυμ. Ρ. 595 8. 

καὶ ἡμᾶς παρακαλεῖ] ΟὈπημηδηΐ. 2, 
Το, 1: Εἰπέ μοι, ἄν τίς σοι τῶν οἶκε- 
τῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελεῖ ὅπως ἀνακομίσῃ ; 
-“ Καὶ ἄλλους γε νὴ Δί᾽, ἔφη, παρα- 

ξυνέπεμψε Δ.Β.Ὁ. 

καλῷ, σῶστρα τούτου ἀνακηρύττων. Υ. 
80 5, Ὁ, 44. 

20. ἀπόρους ὄντας εβδῇ ῬΤῸ ἀποροῦν- 
τας, Βει|ᾳς ιϑηΐθ ᾿ηΠπηϊνο. αἴ ἀπορῶ χρῆ- 
σθαι (ἔεοη. 8,1το. ὅὍῊΝ. Ὡς αὺ- 
ἴετα 8] τεοίθ δα αιζατη, σΟὨἸ ηρ ἀπὲ 
οὰπῃ ἀπελθόντας. 

κατασχεῖν] ἈοίεγίΣ ἴαπιὶ δα βούλε- 
σθε ᾳαλτη δα βούλησθε. Οὐτὴ πλοῖα 
δὲ οοῃξ, ἡμεῖς δὲ 5, 5; 22. 
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΄ Ἂς “ Ν ϑῳ (Ἀ “ ψ “- 

Θώρακα τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐροῦντας. Σινω- 
΄ Ἁ “ “ 5 ΄ ’ὔ ἮΝ 

πεῖς δὲ καὶ ᾿Ηρακλεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι προς 
νι Τὸ ΄- , ὴ 

τὸν Τιμασίωνα, καὶ κελεύουσι προστατεῦσαι λαβονταὰ χρη- 
ο δ ε Ξ δ δέ 3 ΄ 

22 ματα ὅπως ἐκπλεύσῃ ἢ στρατιά. ὁ δὲ ἄσμενος ἀκούσας 
5 ΄σ΄ 

ἐν συλλόγῳ τῶν στρατιωτῶν ὄντων λέγει τάδε. Οὐ δεῖ 
προσέχειν μονῇ. ὦ ἄνδρες, οὐδὲ τῆς “Ἑλλάδος οὐδὲν περὶ 
πλείονος ποιεῖσθαι. ἀκούω δέ τινας θύεσθαι ἐ ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ 

΄ “ ’ 

23 ὑμῖν λέγοντας. ὑπισχνοῦμαι δὲ ὑμῖν, ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ 
νουμηνίας μισθοφορὰν παρέξειν κυζίκηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μη- 

Η ᾿Ξ. ὍΣ ς “ 3 Χ 3, "- Ἵ 

νὸς" καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρφάδα, ἐνθεν καὶ εἰμι φυγᾶς, 
καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις" ἑκόντες γάρ με δέξονται. 
«ς φ Ν 8. Ἂς 3, Ἄ, “4 , 

24 ἡγήσομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔνθεν πολλὰ χρήματα λήψεσθε. 
Ψὕ ΆΑ 5 “ 3 7 Ν -: , Ν “ 

ἐμπειρος δὲ εἰμι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Φρυγίας καὶ τῆς 
ἊἉ Ν ΄- ζΖ ᾽ “ Ἄ εὖ Ἁ ον 

Τρῳάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου ἀρχῆς πάσης, τὰ μὲν διὰ 
᾿ ἴω Ἂ ἈΝ ἃ Ν Ν σι “- 

τὸ ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ τὸ συνεστρατεῦσθαι ἐν αὐτῇ 
Χ ΄ » κ 3 ΄, ε 

Δοσυν Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλίδα. ἀναστὰς αὖθις Θώραξ ὁ 
Βοιώτιος, ὃ ὃς ἀεὶ περὶ στρατηγίας Ξενοφῶντι ἐμάχετο, ἐφη, 
εἰ ἐξέλθοιεν ἐκ τοῦ Πόντου, ἔσεσθαι αὐτοῖς Χερρόνησον 
χώραν καλὴν καὶ εὐδαίμονα ὥστε τῷ βουλομένῳ ἐνοικεῖν, 

δῃ δὲ Χ Χχ ΄ὔ » ,ὔ 327 ὃ λ - δὲ 5 » σ 
τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἰκαδε. γελοῖον δὲ εἰναι ἐν τῇ 

ταῦτα Δαἀπηΐ Α.Β. 
22. ξυλλόγῳ Α.Β.Ὁ. 
22. ἂν Α.Β.Ο. Οει. 

τὰ αὐτὰ ταῦτα] ταῦτα Α.Β.0.Ε. ἡρακλειῶται Α. 
σ τὸν Δαααηύ Α.Β.Ὁ. πρὸς στρατεῦσαι Δ. 
τῇ μονῇ ΑΔ. μόνῃ Ὁ. ρν.:; ΘΟΥΤ. Τὴ. ἈΓ. ποιῆσαι Ἰὰ. 
ἐάν. μισθὸν ΒΕ. ὑμῖν Ροβί παρέξειν. οιῃ. Α.Β.0. κυζικὴν ἑκάστην Ζ. 
ὑπάρξει ὑ ὑμᾶς Α.Β.6.Ε..Ψ 24. αὐτὸς ροβί ἐγὼ 1), αὐτοῖς Β. λήψεσθαι Α.ὉΟ. 
λήψονται Ε΄. βαρναβάζου Ἐ. τὰ μὲν---τὰ δὲ Α.Β.Ο.Ε..Ζ. (ὑεῖ, τῆς μὲν---τῆς δέ. 
εἶναι οἴη. Β. ξυνεστρατεῦσθαι Β.(Ὁ. ξυνεστρατεῦσαι ἃ. συνεστρατεῦσθαι Ἰὰ. 
στρατεύεσθαι 1).1".---Τ,.Γ.Ζ. ἐστρατεῦσθαι ΤΠΔΓΡῸ 1.0. ὐνεὰ ΟΕ πε οτπ ΠΣ 
δερκυλίδα Α.Β.Ο. Οἱ. δερκυλλίδᾳ. 
δὲ νε] δ᾽, 
στρατηγείας (Ὁ. ργ. 
χερόννησον ἃ. οι. 9. 
τῷ δὲ μή. 

21. τὰ αὐτὰ ταῦτα] Θυοα 01] τηθ- 
ΠΙΟΥῈΒ. ΡΥ Ὀοηΐ ταῦτα, ΠΟ 6586 ταὐτὰ, 
566] ΕΥΓΟΥΘΙῚ [ἸὈΥΔΥ], οδάθτα οβίθπαϊξ 
γαγιοίαθ Ουγορ. 4..2, 20: 5» 2, 8. 

24. ἀρχῆς πάσης] Τ)ΑΒοΥ 1415 (ἀρπά 
Τῆασ. 1, 120), οἴϊδι) ΒΙΓ ΠΥ Πΐδτη ΘΟΠ1- 
ῬΙοεχ. Υ'. Ηιβί. συ. 1. 2. οἵ 4. ρϑϑββίπη. 

Κλεάρχῳ] (πη εβ8θὶ μανυτηοβίεβ Βγ- 
ΖΔΉΓΙ (οοηΐ. Δα 2, 6, 3) οὖ ξογίαββθ δ(}- 
81 Ροδβίαιδη 1ἢ Αϑἴᾶ ΘΧβῸ] οὰπὶ δχ- 
προ ΟὈογαραί. ΘΟῊΝ, ΡΥ. μας. 

ο. 
Δερκυλίδᾳ] Οὐπὶ οββοῦ Αὔγάο ριῶ- 

αὖθις Δ.Ἐ. αὖτις Β.Ο. (εἴ. εὐθύς. 
232. ἀναστὰς Β.(.).1.Ζ. (δι. ἀναστὰς 

ὃς ἀεὶ] ὃς Α.Β.0.Ε. 
ξένων ἐμηχανᾶτο Α.Β.Ο. ξενοφῶντι διεμάχετο Ἐὰ.1,.1 
καλὴν] μεγάλην Ὁ. 

γελοῖον δὲ] καὶ γελοῖον 0). 
ὥς ΤΙ τῷ δὲ Ἀ.ΟΕ; δε. 

[οοία5. (Ἰὰς 8, όι 5.) ΖΕΌΝ, 106 
γοια ΠΟΙΠΊΪη18 βου ρύπγα Δερκυλίδας ΑἸΧῚ 
δα ΤἼ68. ϑίθρῃ. 

25. καλὴν καὶ εὐδαίμονα ὥστε τῷ 
βουλομένῳ ἐνοικεῖν Ηεβιοά. ΤΆρορ. 
881: Φθέγγονθ᾽ ὥστε θεοῖσι συνιέμεν. 
ὙΜΕ ἘΔ ΖΣ 

τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ Οοηΐ.5.5ο. ΑΡ. 
ΡΙαἴοη. Μδρμοη. Ρ. 11: Ὁ: ᾿Ανάμνησον 
οὖν με πῶς ἔλεγεν, εἰ δὲ βούλει, αὐτὸς 
εἰπὲ, Ἰπίογροβισαμη ἴῃ 1.15 αθύθγιου!- 
Ῥὰ8 μὴ ποίαν! ΝΥ οἸἔ. Δα ΗἩ. ἀν. τ, 7: 
22. ρα αἸ551Π11}15 ταῦϊο Ἰοςὶ 5. 20. 

[12] 

[13] 



9 δῶ ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ ΕῚ 

Ἑλλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ ἀφθόνου ἐν τῇ βαρβά- ΕἾ 
“6 ρων μαστεύειν. ἔστε δ᾽ ἂν, ἔφη, ἐκεῖ γένησθε, κἀγὼ καθά- 

περ Τιμασίων ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφοράν. ταῦτα [14] 
δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι οἱ Ἡρακλεῶται καὶ οἱ Σινω- 

“7 πεῖς ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐκπλεῖν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ 
ἐσίγα. ἀναστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ Λύκων οἱ ᾿Αχαιοὶ ἔλεγον 
ὡς δεινὸν εἴη ἰδίᾳ μὲν Ξενοφῶντα πείθειν τε καταμένειν 
καὶ θύεσθαι ὑπὲρ τῆς μονῆς μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ, 

3 ᾿ Ν Χ Χ 5 ΄ Ν , Ἵ 

εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περὶ τούτων. ὥστε 
» ἂν ες μα-ἰ ΄“ Ε] “ Ν. ᾽ “- ’ ᾽ Ν 

“8 ἡναγκάσθη ὁ Ξενοφῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν ταδε. ᾿Εγὼ, [15] 
Ἥ ἂν ὃ θ ,. ε δ νι ε ΄ ὃ ́ ᾷς.  ψνὰ 

ὦ ἄνδρες, θύομαι μὲν, ὡς ὁρᾶτε, ὁπόσα δύναμαι καὶ ὑπερ 
ε ἴω Ν ε Ἁ 3 ΄σι 7 “- , ᾿, ,ὔὕ 

ὑμῶν καὶ ὕπερ ἐμαυτοῦ ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ λέγων 
Ν ΄- ’ὔ σ- 7] ἴω ᾽’ὔ 

καὶ νοῶν καὶ πράττων ὁποῖα μέλλει ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ 
3 27 » 7 “ ᾿ , » ΄“- 

ἄριστα ἐσεσθαι καὶ ἐμοί. καὶ νῦν ἐθυομην περὶ αὐτοῦ 
τούτου εἰ ἄμεινον εἴη) ἄρχεσθαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράτ- 
τειν περὶ τούτων ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσθαι τοῦ πρά- 

φγματος. Σιλανὸς δέ μοι ὁ μάντις ἀπεκρίνατο τὸ μὲν μέ- 
ὮΝ ἐν Ν Ν 5 ͵ Ἀ ν΄. 3 »᾿ 

γιστον, τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι" ἤδει γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ἀπειρον 
5 Ἀ Ν Φ κ᾽ ΄σι ΄- ΄ - »7 Ἁ σ » ΄“ 

ὄντα διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς" ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν τοῖς 
΄ ΄- 7 ἤ 7 Ν » Χ » Ν ε 57 

ἱεροῖς φαίνοιτο τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοὶ, ὡς ἄρα 
“ “ 5... » “4 ,-» Χ ε ΄σ 

γιγνώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν με πρὸς ὑμᾶς. 
» ͵ Ἀ Χ ΄ Χ ΄ ΄σ΄ [4 

ἐξήνεγκε γὰρ τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοί: 
327 5 7 ΄- Χ - Α ψ » ΄σ' 

20 μὴν ἤδη οὐ πείσας ὑμᾶς. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦν- 
΄- π ἢ ’ ᾽ - ΕΝ ,ὔ σ 

τας ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν ἀφ οὗ ἂν γένοιτο ὥστε λα- 

[6]. 

[17] 

ἔστε Ο.Η-.--Τ]Ταβ 
εἰδὼς οἴη. Εἰ. 

ο 

Β.Ο.12. ὑπισχνοῦνται Ἀ., αὐ Ἰποοῖΐα {γα]θοΐο. 

μισθοφορίαν Ἀ.Β.(ὐ. μισθοφορίαν ἘΙ. 
οἱ ἡρακλειῶται τιμ. ἃ. ὑπισχνοῦντο Α. 

ἐπαγγέλλοιντο Ὠ.ἢ..--Ἰ,. (εἰ. 

26. ἔστ᾽ ἂν δ᾽ ἄν Α. 
“ον κ᾿ 

ταῦτ᾽ ἔλεγε μὲν "δ. 

ἐπαγγέλοιντο. 27. κοινούμενον Α.Β.(Ο. κοινωνοῦντα Τ΄. (ὑεῖ. κοινοῦντα. εἰς] 
εἰ Α.ὉΟ. τὸ κοινὸν Α.Β.(.Ε.Η. Οὐδέ. κοινόν. 28. ὑμῖν τε ΒΟ. (δῖ. τε 
ὑμῖν. περὶ] ὑπὲρ Ὦ. ἅπτεσθαι" ἄρχεσθαι Δ. 20. ἤδη Ἀ. ἐμὴ Α. 
ὡς Α.Β.Ο.Ε. Ὁεῖ. ὀρθῶς. ἄρα γ΄ ἐπιγ. Ζ. γινώσκων Ἀ. Β.0.1.1,. πο (Ὁ. 
ἀπεβούλευε Ἀ. ἐξήνεγκα Ἀ. 30. ἑώρων ἀποροῦντας ὑμᾶς Α.Β.Ο. Οει. 
ἀποροῦντας ὑμᾶς ἑώρων. ἀργοῦντας Μί. ἀγροῦντας Ὁ. ἐκ ΒΌΡΕΙ ἀπο ροῃηϊΐ Ζ., 
ἢὰ5 ΒΥ} 088 βϑβ ρ:ββιτη6 σοη ὨᾺ Π 4518. 

νοοῦμεν ἢ λέγομεν ἢ πράττομεν τύχη 26. μισθοφορὰν 1)6 ἔγαααθηί ἴῃ ]1- 
Ι ᾽στὶν, αηϊτηδάνογας Μριηοκ. ὕοπι. νοὶ]. ὈΤῚ8 νο μισθοφορία, αποα ἴῃ 5666. 

Ἰηἰοναηΐ τη] 68, ΑἸΧῚ δα ΓΠ68. δίθρῃ. 
28. λέγων---πράττων  ϑο]]ΘΙ ΘΠ ἔτι- 

1586 νἹ ον] ΓΟ] Ὁ] 1, τἴ ΗἸΡΡΑΥΟΝ. 6,1: 
Θύοντα χρὴ αἰτεῖσθαι θεοὺς ταῦτα διδό- 
μαι καὶ νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν" οἵ 

τοχρανηρρῖ ἴγ, Ηγροθοὶ. αρυὰ 5100. 
Ε]. νο]. 1, Ρ. 72 Οαἰβῖ. : Πάνθ᾽ ὅσα 

4» Ρ- 213. 
20. οὐκ ἄπειρον ὄντα) τῶν ἱερῶν ΟΧ 

ΡΓροθρίο ΟΥτορ.Ὶ, ύ, 2. ΖΕΌΝ. 
ἐπεβούλευε διαβάλλειν Εδάδιη οοἢ- 

βίσποοηθ θην. 4, 52, 8146 τη] 
αα 'ΓΠ65. ϑύβρῃ. οἰΐαῖ!. Ῥδα]]ο δηΐθ 
ἙΟΠ] Πρ Πδ ἐπιβουλὴ ἐμοί. 



Ὁ} Ὁ ΘΑΡΨΗ 259 

͵ ς “ ᾿ Ν Ν ,ὔ Ε] ΄“ ΕΣ ἈΝ 

βόντας ὑμᾶς πολιν τὸν μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν ἠδη, τὸν 
Α εἶ ΄ 3 Ν 7 ς δ Ὁ Ν Ἂ ε 

δὲ μὴ βουλόμενον, ἐπεὶ κτήσαιτο ἱκανὰ ὥστε καὶ τοὺς εαυ- 
΄“ 7 “Ἂ  ς » Ἀ τῷ ΟΝ ΟΎς. Ν σ΄ 

31 τοῦ οἰκείους ὠφελῆσαί τι. ἐπεὶ δὲ ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα 
ζ 7 δ [υ4 ΄σ Ν 

πέμποντας ἫἩ ρακλεώτας καὶ Σινωπέας, ὥστε ἐκπλεῖν, καὶ 
327 » ν, 7 Ζ 

μισθὸν ὑ ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, καλὸν 
327 , εν ΄“᾿ 

μοι δοκεῖ εἶναι σωζομένους ἔνθα βουλομεθα μισθὸν τῆς 
Ι 7 » ῇ “Ὁ 

σωτηρίας λαμβάνειν, καὶ αὐτός τε παύομαι ἐκείνης τῆς δια- 
Ἃ Ν « Ν πὴ ἢ 7 ᾽ὔ ε ᾿ 

νοίας, καὶ ὁπόσοι πρὸς ἐμὲ προσῇεσαν Ἀέγοντες ὡς χρὴ 
32 ταῦτα πράττειν, παύεσθαι φημι χρῆναι. οὕτω γὰρ γιγνῶ- [18] 

« ἴω Ἁ 2 εν [σ᾽ εὟ ἴω 2 

σκω" ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ ὥσπερ νυνὶ δοκεῖτε ἂν μοι καὶ 
4 ΟΣ 5, ἈΝ. }.9 Ἷ 3 ς “ - 5 

ἐντιμοι εἶναι καὶ ἐχειν τὰ ἐπιτήδεια" ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἐστι 
ΔΩ ἡ ΄ὔ κ κ ε 7, ΄ὕ 5. ἘΔ ᾿ 

καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων᾽ διασπασθέντες δ᾽ ἂν καὶ 
ἢ Χ "ἢ “ ἤ σι, Ἀ' ὙΝῸΝ Χ ἤ 

κατὰ μικρα λλβενὴῦ τῆς δυνάμεως οὔτ ἂν τροφὴν δυ- 

43 ναισθε λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ̓ ἀπαλλάξαιτε. δοκεῖ οὖν [το] 

μοι ἅπερ ὑμῖν, ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐάν τις 

μέντοι ἀπολιπὼν ληφθῆ, πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν τὸ 
Ἃ ἜΥΝ ες » “ “δ ΄- 

στράτευμα, κρίνεσθαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. καὶ ὅτῳ δοκεῖ, 
“7 “ Ψ ᾿ “- ἌΝ ἰχ4 Ἁ 

34ἐφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ὁ δὲ [20] 
Χ » , Ν » ἐς ᾿ ε 7 » ΕῚ Ἁ 

Σιλανὸς ἐβοα, καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίκαιον εἴη ἀπιέναι 
Ἂς ᾿ὰ ΄ Ἁ ΄- 5 5 7] » 3 

τὸν βουλόμενον. οἱ δὲ στρατιῶται οὐκ ἠνείχοντο, ἀλλ 
» , ϑγννο σι, γὴν » ΑΗ » ΄ ἃς Ὧὦ 

ηπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα, τὴν δίκην 
3 ,ὔ 3 ΄- 3 ΒΕ φ Ἔ ἴω “ 3 

35ἐπιθήσοιεν. ἐντεῦθεν ἐπεὶ ἔγνωσαν οἱ ᾿Ηρακλεώῶται ὅτι ἐκ- [21] 

μὲν ἴῃ τὰ 5. (Ὁ. ἐπὶ κτήσαιτο Α. ἐπικτήσαι τ ο 5ῖ5 (ὐ. Π116 εὐχὴ γΆΒΙΓΤ. 
ἘΠ: Καὶ οτη. Β. ἡρακλειώτας Α. Γ1Ό1Ὶ σινωπεῖς. ὥστε ἐκπλεῖν δΔααπηΐ 
Α.Β.Ο.Ε.1.Κ., Θ. φὰὶ ὡς, Ροβῦ ὑμῖν Ἐ.. Ν, ὑποσχουμένους Α. ὑπισχνουμένοις, 
δἴ οὐ ΒΌΡΕΓ οι, ̓δὲ ἴῃ τηδΓΡ.. γρ. ὑπισχνομένους, 0. ἄνδρας] ὦ ἄνδρες Α.Β. Ο.Β. 
σωτηρίας] ἀ ἀπορίας Α.ΟὉ.Β.Ε, πορείας ΠΡ παύομαι .Β.Ο. (ει. ἀναπαύομαι. 
ὅ ἐστι παύομαι τηᾶγρο ἢ). ἐμὲ Α. Β. Ο. Οεδῖ. με. ἀναπαύεσθαι Ἐ . ἀναπαύ- 
σεσθαι Α.Β.Ο. (ει. ἀναπαύσασθαι. ὃ ἐστι παύσασθαι τηᾶγρο [). 32. γιγνώ- 
σκω ΟΟ. (εἴ. γινώσκω. μὲν Α.Β.Ο.Β. Οεί. μὲν γάρ. τὸ οἵη. ἃ. ἧἡἧττό- 
νων Α.Β.Ο.Π.Ε.1.Κ.Ζ. (δῦ. ἡττωμένων. δ᾽ ἂν Α.Β.Ο. ὦ. Οεῦ. δέ. μικρὸν . 
δύναισθε ϑίορΠϑηιιβ, ἰασθηΐθ 46 τὺ. Η αὐοπίπβομο, δύνασθε Β. δύνασθαι Α.ὉΟ. 
δυναίμεθα 1). ΑἸα. δυνώμεθα Ζ. (ὑεῖ. δυνάμεθα. ἀπαλλάξαιτε ἢ). ἀπαλλάξετε 
Α.Β.0.Ε᾿. Οεῖ. ἀπαλλάξητε. 533. μοιοτη. Α.Β.Ο. ἐάν Α.Β.Ο. “σεῦ. ἄν. μέν- 
τοι ἢ υἰοΠΙπβοπαβΒ. μέν τὸ Α.Β..Ε. (οι. μείνῃ ἡ ἤ. τινα Ῥοϑί ἀπολιπὼν οἵ. Α. 
Β.Ο.. καὶ ὅτῳ δὲ ΒΕ. ἀράτω Α.Β.0.Ε.. αἰράτο Ἀ. Οεί. αἰρέτω. ἅπαντες 
Α.Β.Ὁ. Οεί. πάντες. 44. λέγων Α.Β.0. δίκαιον εἶναι Ὠ.Η.---ἸἨ  Τ.,. ὅτι ροϑβί 
αὐτῷ ροπυηΐ Α.Β.(.Β. Οδῖ. δηΐε τήν, ἀποδράσκοντα (. ἐπιθήσειεν Α. 

ἐπιθήσοι 1). .---Ἰ,.Ζ. ἐπιθήσει Ἴ. 35. ἡρακλειῶται Α. 

21. μισθὸν τῆς σωτηρίας] ΟΙΓΆΙΠΡΟΥ 32. Ἵν ἀχμέςς Οοπΐ. 4; .2,.26..28.. 8. 
ἰηΐτα ΠΣ 6, 320: Εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ΖΕῈΌΝ 
ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ 39: ἀράτω] .3: 29 05 323, 48. εϑῦ ἀνα- 

πολὺν μισθὸν προσετέλει τῆς ἀσῴφα- τεινάτω τὴν χεῖρα. Ἰπίτὰ 7.2, ἘΠ ρϑυΐδι 
λείας. ἀράτω τὴν χεῖρα. (ΗΝ. 
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πλεῖν δεδογμένον εἴη καὶ Ξενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη, 
τὰ μὲν πλοῖα πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο Τι- 
μασίωνι καὶ Θώρακι, ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς μισθοφορᾶς. 

46 ἐνταῦθα δὲ ἐκπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδεδοίκεσαν τὴν στρα- 
τιὰν οἱ τὴν μισθοφορὰν ὑπεσχημένοι. παραλαβόντες οὖν 
οὗτοι καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς, οἷς ἀνεκεκοίνωντο ἃ 
πρόσθεν ἔ ἐπραττον" πάντες δ᾽ ἦ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ ᾽᾿Ασι- 
ναίου, ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρατήγει" Χειρίσοφος δὲ οὔπω 
παρῆν, ἔρχονται πρὸς “Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μετα- 

μέλοι αὐτοῖς, καὶ δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, ν 
ἐπεὶ πλοῖα ἔστι, καὶ κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν ̓  χώραν" | 

37 Αἰήτου δὲ ὑιδοῦς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. Ξενοφῶν [237 
δὲ ἀ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων εἴποι εἰς τὴν στρατιάν" 
ὑμεῖς δὲ συλλέζαντες, ἔφη, εἰ βούλεσθε, λέγετε. ἐνταῦθα 
ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς γνώμην οὐκ ἐκκλη- 
σιάζειν, ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον "λοχαγοὺς πρῶτον πει- 

ρᾶσθαι πείθειν. καὶ ἀπελθόντες ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

καὶ---εἴη οτα. Ὠ).Ε.---ἱ, ΤΟ ἴῃ τπᾶτρ. 1. 
δἰϊαπὶ Ζ. μισθοφορίας Α.Β.Ὁ. 
δὲ δαάπηΐ Α.Β.Ὁ, 
ἀείαγ. 

αὐτὸ ἀπεψηφικὼς Μ. ἀπεψ. 
36. ἐνταῦθα] ἐντεῦθεν τηλγρίπε8 Ὠ.Ζ. 

ἦσαν τῆς μισθοφορίας οὐτη 5ῖσῃο ἄπ}. δα αι! Α., Ἀν: - 
ἐδεδοίκεσαν ἐδεδείκεσαν Α. ἐδεδείεσαν (Οὐ. (εἰ. ἐδεδίεσαν. 

- τὴν οτῇ. Α. μισθοφορίαν Ἀ.Β.Ο. παραλαβόντες οὖν ΑΒ. ΒΕ. ὅδ, 
καὶ παραλαβόντες. ἀνεκεκοίνωντο Ὁ).Ε.1.Κ. Π,., ἀνακεκοίνωντο Ἡ. 
νῶντο Ἀ.(Ο. ἀνεκινοῦντο Β. 
ΕΗ. ἀσινέως Ἐ.---Μ.Τ. 

ἀνεκοι- 
μένωνος Ἀ.Β. 

μεταμελοίη 
φάσιν 

4. ὑϊδοῦς 
ὅτι οἵη. Β. ξυλλέξαντες Α. 

πάντες Α.Β.Ο. (εἴ. ἅπαντες. 
οὔπω Β.Ε. οὕτω Α.Ο. (εἴ. οὐ. 

Α.Β.6. μεταμέλει Ἐ.1.Κ. πλεῖν) πλὴν Οὐ. ρῥτ. 1. (Ὠ151 16ρ. Α.) 
Β.}.1.. (Ὠ181 Ἰθρ. 4.) φύσιν 6. ἐκεῖ ροβὺ πλοῖα οτῃ. Α.Β.0. 
Α.Β. υἱδοῦς Β.Ο. ὑὸς οἴᾶβο ἐ 1. Οὐεΐ. υἱός. 
Β.Ο. οὐκ Α.Β.0.Ε. Οεΐ. μή. αὑτοῦ Β. αὐτοῦ Α. αὐτοὺς (.Ο. (ὉὙεΐ. 
ἑαυτοῦ. πρῶτον Α.Β.Ο. Οὐ εῖ. πρώτους. πείθειν ἃ.Β.Ο.. Οεί. πεῖ- 
σαι. Ι. ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο τὰ πραττόμενα Ἀ.Β.Ο. εἴ 

(Αὐᾶχϑιη) 4, 6, 4 ΤαΒριοἷ. 45. ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς μισθοφο- ᾿ 
37: Αἰήτου) ΒΙΓΑΡΟ 1, Ρ. 45: Καὶ ὁ ρᾶς]) 'ΓΙμπδβῖοη οἴ ὙΒογᾶχ. 

} 
ι 

Ε 
ΚΕΦ. Ζ 

- 3 ΄- ΄ ’ ᾿ 

Ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο ταρνθσοοΝ καὶ π᾿ 

ῬοΟΠΙΓΌΓ 
ν᾽ 

. δαΐοιη ἢος ΡΙῸ οὗτοι οὐκ ἔλαβον. 

δ 3, 5, 5: 
26. ᾿Ασιναίου] ϑίορῃ. ΒγΖ. : ᾿Ασίνη, 

τὸ ἐθνικὸν ᾿Ασιναῖος καὶ ᾿Ασινεὺς, κα- 
κῶς ὡς (καθὼς ΜεΙΠΕ 115) Εὔδοξος ἐν 
ἕκτῃ γῆς περιόδου. 

ὑπεστρατήγει] γελᾷ. πῶ». 
Φᾶσιν] Νοη ἢ. Πίοη, 46 αὰο Κοςἢ. 

Ρ-. 120, 8564 ὉΣΌ6ΠῚ ἰπι Πρὶν ατοί. 
Ηϊ!β(. νο]. 9. Ρ. 185, οἴδὶ ᾳῃοά ο. 566. 
5.1. 6δβϑὲ πάλιν εἰς Φᾶσιν βανιτη 

Αἰήτης πεπίστευται βασιλεῦσαι. τῆς 
Κολχίδος" καὶ ἔστι τοῖς ἐκεῖ τοῦτ᾽ ἐπι- 
χώριον τοὔνομας ἴ,οουτη Αραῖβίθ 
ΗΙβι. 3, 8, Ρ. 81, Β: ᾿Ανήρ τις τῶν 
λογιμωτάτων (ἰπΐου Οὐ]. Πο5), Αἰήτης 
ὄνομα, οοτηραγαί Βεγπαγάὰβ Αςί. Ῥτὰ- 
Ἶ6οἴ. γο0]. 1, Ρ. 201. 

ὑιδοῦς] [τὰ Ξοηθαπᾶππι δηϊπιδᾶνοτ- 
αὖ ΕἸΠ,5]οῖτβ δὰ βόρῃ. (Βα. (ὐ]. Ρ. 
82. 
(ς: . ἀνεπύθοντο] Ἠογοάοίιι5 ἀναπυν- 

Σ 



ΝΟ σΑΡΥ ἢ δ 

᾽,ὔ ΄ὔ ων Ν Χ ] 

ὁ Νέων λέγει ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπεικὼς τοὺς ἄλλους στρα- 
Ἄ “ Ψ Ἂ [ “ 4 

τηγοὺς διανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιώτας ἐξαπατήσας πά- 
“ ᾿ς 3 ΄“- ΄“ »7 

2 λιν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται χαλεπῶς εφε- 
’ 7 , Ν 

ρον, καὶ σύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι συνίσταντο, καὶ 
΄, ἐν Χ 7 ἊΣ Ν χ κ- 7 

μάλα φοβεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν ἵκολ- 
7 Χ ’ “ “. 

χων κήρυκας ἐποίησαν καὶ τοὺς ἀγορανόμους" ὅσοι γὰρ 
Ν 3 » 7 ,ὔ ΄ » ἣξ εἰ 

84μὴ εἰς τὴν θάλατταν κατέφυγον κατελεύσθησαν. ἐπεὶ δὲ 
᾽ ΄ μπὸ ᾿ "7 3. 1 ΜῈ ΄ ᾿ 
ῃσθάνετο βενοφών, ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τάχιστα συναγαγεῖν 

» ΄“΄Ο » Ν. ΕΊΖΩΣ ΄Ὰ » ΠΝ 

αὑτῶν ἀγοραν, καὶ μὴ ἐᾶσαι συλλεγηναι αὐτοματους" καὶ 
’ Χ ζ Ἵ 'Σ ε 3 ΄΄ 

4ἐκέλευσε τὸν κήρυκα συλλέγειν ἀγοράν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τοῦ 
, 7 Ἃ 7] ε 7 3 ΄“- 

κήρυκος ἤκουσαν, συνέδραμον καὶ μάλα ἑτοίμως. ἐνταῦθα 
μ--ὶ σι ΄ι ΝΜ σ᾿ 7 [2 3 

"Ξενοφῶν τῶν μὲν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτι ἦλθον 
Ἂς ΧΝ Υ͂ ᾿ 

προς αὐτὸν, λέγει δὲ ὧδε. 
3 7] δ 7, 3 ,ὔ Ὄ ἢ « » Ν 352᾽ 

Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἀνδρες, ἐμε ὡς ἐγὼ ἀρα [3] 
3 ΄ «ε - . Ἵὔ Ε ΄“- » 7 3 

ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσατε οὖν 
εν “ Ν Ἁ Χ ,Ἤ ἴω » ’ὔ’ 

μου πρὸς θεῶν, καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδικεῖν, οὐ χρὴ 
5 Υ ΕῚ ζω Ν ᾿Ὰ ἴω ᾿, ΕΝ δ΄, κὺ ᾽ 

με ἐνθένδε ἀπελθεῖν πρὶν ἂν δῶ δίκην" ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνων- 
» “ Ἕ ἊΠ ἃ “ 5 ω ω 

ται ἀδικεῖν οἱ ἐμὲ διαβάλλοντες, οὕτως αὐτοῖς χρῆσθε 
“ 37 ς “ ΕΣ 5, 57 Ἂ “ “ ΒῈ ΚΑ 

6 ὥσπερ ἄξιον. ὑμεῖς δ᾽, ἔφη, ἴστε δήπου ὅθεν ἥλιος ἀνί- 

ὥ 

[4] 

ΟΠΊΪ580 οἱ ἢ. (ὑεῖ. οἱ δὲ στρατιῶται ἀνεπύθοντο ταῦτα πραττόμενα, 564 ἀνε- 
πείθοντο Η.1.. μένων ὡς ἕξενοφῶν Α. 1π (Οὐ. ϑριυπ8 ΒΌΡΟΙ ὦ ἴῃ Γαδ. ὅ 
Ρῖο ὡς 1,1 τοὺς στρ. ἐξαπατήσας Α.Β.(Ὁ. Οεῖ. ἐξαπ. τοὺς στρατιώτας. 
φάσιν Β.(0.10. οὐ Ἰηἴπτᾶ. ὥς φασιν ΡΤῸ εἰς ῴφ. Ψ. 42. ἀκούσαντες ταῦτα ἢ. ξύλλ. 
ξυνίσταντο Α. (αὶ ξύλλοχοι) Β.Ὁ. κολχῶν Ὁ. κήρυκας καὶ ἐποίησαν Β. 
κήρυκα (Ὁ. ΒΕΥνΔΠΒ τούς. κήρυκας αἸϑοεγία ΔθεγίΣ οχ Α. γὰρ οἵη. Α.Β.0.Ε.. 
8. ξενοφῶν Α.Β.(.Ἐ}. ες. ὁ ξενοφῶν. αὐτῷ οτη. Η.Τ΄. ξυναγαγεῖν---- 
ξυλλεγῆναι Α.Β.Ὁ. ἀγορὰν αὐτῶν Δ. ξυλλέξειν Α.Οὐ., βισαὺ Β. φαοᾳαθ 
ξ, συοα ΡΓΙῸ γ ἱπορρογαΐ, Ἰ γ πγαΐαν!ῖ. συλλέγειν ᾿ῦ. (ὐεῖ. συλλέξαι. 4. ξυνέ- 
δραμον Α.Β.Ὁ. λέγει δὲ ὧδε. ἀκούω] λέγει δ᾽ ὅτι ἀκούω 10). ᾿---Ἰ 1.2. ρ. 
ἐξηπατήσας ΑΔ. οὖν] ὧν Α. ἐμοῦ Η.Τ. ἀδικεῖν Β.Ο. ἀδίκειν Α. (ὐε(. 
ἀδικῶν. ἐνθένδεν Α.(ΟὉ. ἐντεῦθεν Ζ. ἐλθεῖν Β. ργγυ. ἂν δ᾽] ἄν θ᾽ Β.Ο, 
δῶ δίκην Α.Β.Ο. ει. δῶ τὴν δίκην. ἀδικεῖν Α.Β.(Ὁ. Οὐει. ἀδικοῦντες. οὕτως 
αὐτοῖς οτη. Α. χρῆσθαι Α.Β.Ο.ἢ.. 6. δ᾽ ἔφη ἴστε Α. δ᾽ ἐφῆσθε Ο. δ᾽ εὖ 
ἴστε Β. Οεί. δὲ ἐπίστασθε. ὅθεν Δ.Β.Ο. (δεῖ. ὁπόθεν. ὁ δῃηΐθ ἥλιος Ὀ15 
οἵὴ. Α.Β.6. ἀνίσχοι Ἡ.Τ. 

θάνομαι τὸν ποιήσαντα, ΑΥΙΒΙΟΡΏΔΗΕ68 
Ρας. 693, ἀναπυθέσθαι σου Ἠαϊγεῖ, πο- 
ὑϊοπθ αι μα]. ὅϑ'εα ἢ. }. [εὖ, 00] 
ΨΟ]ΡῸ 5ΙΠΏΡΙΕΧ, 5, 5» 25] σ᾽οαν αἱ 
Ῥοδῖφ ἀνάπυστα Πα αἸοαηΐ, ααδ8 νῸ]- 
δαῃύαγ, ἴῃ νυ]στιιβ οἴθσιιαίσ, ΡῈ}1- 
οδηΐαγ. ΒΟῊΝ, Μεοταπι δαΐθτη ]1- 
Ῥτόσιιπι βουϊρύσγα παΐα ν᾽ ἀθίτπν εχ τα- 
ραττόμενα, πΐ 6, 2, 9 εβ[ : Οἱ ταράξαν- 
τες ταῦτα. Οὐυδο νεῦρα σοπίπβα Ον- 
ΤῸΡ. 5» 3» 43 οὗ 8110]. 

πάλιν εἰς Φᾶσιν] Οοπίππηιϊς (0]- 
ΘὨΙοτα αὐτὴ Αγπηθηῖο. Υ,. 86 4, 6,4. 

2. Κόλχων κήρυκας] ΝΙΠΙ Ὧ6 (ο]- 
σΒουτ Ἰοραῦϊβ δηΐθοθββιῦ; 564 τϑβρὶ- 
οἷύ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΠΔΥΥΔΏ 8 ἀΘΙΠΏΠΤη 5. 13 
εἰ 8εαᾳ. ΗΝ. 

4. συναγαγεῖν αὐτῶν ἀγορὰν) Ἐϊδὲ 
αρυα Χεπορῆ. ἤος ΠΟ ἴῃ ]Ο6Ὸ ΡΗ͵ΥῸ 
ἐκκλησίαν. ΒΟῊΝ. ΑἸια Αἰμποογυτῃ 
ΘΧΘΠΊΡΪα ν. ἴῃ ΤῊ 685. ίθρῃ. 
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σχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις εἰς τὴν Ἑλλάδα 
μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι: ἣν δέ τις βού- 
ληται εἰς τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἔω. ἔστιν οὖν 
ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνθεν 
μὲν ἀνίσχει, δύεται. δὲ ἐνταῦθα, ἔνθεν δὲ δύεται, ἀ ἀνίσχει δ᾽ 

7 ἐντεῦθεν : ; ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπίστασθε ὅτι βορέας 
μὲν ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν “Ἑλλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω 

εἰς Φᾶσιν, καὶ λέγεται, ὅταν βορρᾶς πνέη, ὡς καλοὶ πλοῖ 
εἰσιν εἰς τὴν Ελλάδα. τοῦτ᾽ οὖν ἔστιν ὅπως τις ἂν ὑμᾶς ἐξα- 

δπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν, ὁπόταν νότος πνέῃ ; ἀλλὰ γὰρ [5] 
ὁπόταν γαλήνη ἡ. ἐμβιβῶ. οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἐν ἑνὶ πλοίῳ 
πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν. πῶς ἂν οὖν ἐγὼ 
ἢ βιασαίμην ὑμᾶς σὺν ἐμοὶ πλεῖν μὴ βουλομένους ἢ ἐξα- 

οπατήσας ἀγοιμι; ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας καὶ γοητευ- 
θέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς Φᾶσιν" καὶ δὴ ἀποβαίνομεν εἰς ν 
τὴν χώραν" γνώσεσθε δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐτόὶ 
καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι. ὃ ἐξηπατηκὼς εἷς, ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξηπα- 
τημένοι ἐγγὺς μυρίων ἔχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν ἀνὴρ 
μᾶλλον δοίη δίκην ἢ ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βου- 

το λευόμενος ; ἀλλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιθίων [6] 
κἀμοὶ φθονούντων, ὅτι ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι οὐ 
δικαίως γ᾽ ἄν μοι φθονοῖεν: τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κωλύω ἢ 

ει 

Ὡ νὰ σοσσθων ον δᾶ. δι λυ νν.. 

"τα 

ὅπου Α.Β.Ο. ((. ὅποι. μέν τοι ζΖ. μέλλει Α. ἣν Α.Β.Ο. Ὁ ει. ἐάν 
τοὔπαλιν Β. τὴν δ᾽ ἔμπαλιν Ζ. ἔστιν ἔστι δ᾽ Ὦ. ἂν δύναιτο Α.Β.Ο. Οὐει. 
δύναιτ᾽ ἄν. ἡμᾶς Α.Ο. ἔνθεν μὲν Α.Β.0..Ε.1. ρκ., Ζ. (ξεί. ἔνθα. ἔνθεν] 
ἔνθα ϑομιερίεσ. Μεϊεῖ. Ρ. 111. 7. γε] τε ΒΟ. ἐπίστασθε Β.(.Ε.. ἐπί- 
στασθαι Ἀ. Οεἰϊ. ἐπιστάμεθα. ὁ δηΐβ βορέας εἴ βορρᾶς οτα. Α.Β.Ὁ. εἰς 
οτῃ. ἃ.Β.0. καὶ λέγεται Α.Β.0. Ὁ ει. καὶ ἀεὶ λέγετε. ὅτι Π)..Ε.Ε--͵᾽͵, Τ. 
βορρὰς Α.Ο. πνέῃ ϑίθρῃδηαβ δα. βεουσπάδ. πνῇ Δ.Β.Ο. Ὁεέ. πνεῖ. ὡς 
καλοὶ πλοῖ εἰσὶν εἰς τὴν ἑλλάδα Β.(. ὡς καλλοὶ πλόοι εἰσὶν εἰς τὴν ἑλλάδα Ἀ. 
Οεε. ὥστε καλὸν πλοῖα εἶναι καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἑλλάδα. ὑμᾶς δἀαπιηΐ Α.Β. 
ΠΕ. 8. ἀλλ᾽ ἄρα ἘΝ Η.Ζ. ἀλλ᾽ ἄρα Ὠ.1.Κ.1,.Ὁ. ἐμβιβαν Ὁ. οὔκουν 
Α. οὐκ οὖν Κα]. ὑμᾶς ροξί γὰρ οτῃ. ἃ.Β.0.Ε. πλεύσομαι Ἀ.Β.Ο. πορεύ- 

“΄“ “δεν. νὦ 

σομαι Ε. (δεῖ. πλευσοῦμαι. τὸ ἐλάχιστον 1).Ε.---  Ζ. οὖν οτη. (.Ε. τ 
ὑμᾶς φΡοξί β. ρΡοπιπηί ἃ.Β.Ο. (Ὁ εΐ. δπέβ ἐγώ. ξὺν Α.Β.6. 9. ποιῶ (ποίω 
Α.Β.) θ᾽ Α.Β.Ο. γοητευθέντας Ἀ. Β.Ο. (Οεί. καταγοητευθέντας. καὶ δὴ Α. 
Β.Ο. Οεί. καὶ δὴ καί. δὲ δήπου Ὁ. ᾿ἐξηπατημ. ἢ ῬΓΙᾺΒ ἴῃ Γα8. (Ὁ. 
εἷς Β. εἰς Β.Ο.Η.1.1.. εἷς εἰς Μ. ΑἸΙᾺ. ὑμᾶς Ῥοϑβῖ εἷς οτῃ. Α.Β.Ὁ. μό- 
ρια Ζ. εἷς μού οὖν οἴη. Δ. Β.Ο.Ε. αὑτοῦ Β. Οες. αὐτοῦ. βουλό- 
μενος Α. 1Ο. καὶ ἦλ. κἀμοὶ Α.Β.Ο. Οει. ἠλιθίων καὶ ἐμοί. ἡμῶν (-. 
γ] τ Π.Ε.---᾿,οὁ}0Ρ. ἐγὼ αἀάυπὶ Α.Β.Γ.Ε. ἢ] ἃ Ὁ. 

6. ἔνθεν δὲ) Οοηξογτε Ἰϊσεὶ ϑόρῃ. (ἃ. ]1ἴο5. αἰχιῦ Βυϊιπηδηη. δὰ [επηοβεῃ. 
(Ο]. 1227 : Βῆναι κεῖθεν ὅθενπερ ἥκει. ΜΙ. Ρ. 158. ᾿ 
ϑ'εα τηυ]έο ργοθαὈπ5 ἔνθα. [)6 ρδγ- 8, ἐμβιβῶ) Ματῖβ: Διαβιβῶ, ᾿Ατ- 
του] δὲ ὈὶΞ ροβῖία ἴῃ ἀροάοβὶ ῥγδίευ τικῶς" διαβιβάσω, Ἑλληνικῶς. ΒΟῊΝ, 



ΒΝ.  ΟΑΡ, ὙΠ: 9 δ᾽ 

᾿ὕ ΕΣ ͵7ὔ 3 Ἀ ᾿ » ς ΄΄- Δ , 5᾽ 

λέγειν εἴ τίς τι ἀγαθὸν δύναται ἐν ὑμῖν, ἢ μάχεσθαι εἴ τις 
᾿ Ν ΄ « “΄“. Ο. γ΄ ΄- 

ἐθέλει ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ ἑαυτοῦ, ἢ ἐγρηγορέναι περὶ τῆς 
Μ΄ Ἂ Ν 3 

ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελούμενον ; τί γὰρ, ἄρχοντας αἷ- 
7 “ Ζ 7 , ᾿ 

ρουμένων ὑμῶν ἐγὼ τινι ἐμποδὼν εἰμι; παρίημι, ἀρχέτω: 
7 3 ᾿, ω « “ ’ » Ν ἣ 5» Ἀ 

τι μόνον ἀγαθὸν τι ποιῶν ὑμᾶς φαινέσθω. ἀλλα γὰρ ἐμοὶ 
αἱ - 7 “ » ΄ ὥΖ “- Ἂ 

μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ εἰρημένα" εἰ δέ τις ὑμῶν ἢ αὐτὸς 
ἊΝ ἋΟ “ Ὅ 57 "“ ΄“- 

ἐξαπατηθῆναι ἂν οἴεται ταῦτα ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα, 
4 4 σ Ν ξ΄ “ Ὑ Χ » ΄, 

12 λέγων διδασκέτω. ὅταν δὲ τούτων ἁλις ἔχητε, μὴ ἀπέλ- 
ΕΝ ἃ - « ἐᾷ Ἂ σ΄. “κ 4 

θητε πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀρχόμενον 
σ΄ ἃ 3, Ρ - ε “ 

πρᾶγμα" ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὡρα 
σ΄ ’ ε δὴ ε σι σ΄“ Ν » 

ἡμῖν βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν μὴ κἀκιστοί τε καὶ 
" 2, 7 Ν ἴω ἀν 

αἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινώμεθα καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς 
᾽ ’ὔ 'ζ , ΄ς 7 Ν σι" 

ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ πολεμίων καὶ καταφρονηθώ- 
4 ᾿ ἴων “ 7 Ἔ 

18 μεν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ στρατιῶται ἐθαύμασάν τε [8] 
σ 7 ᾽ὔ ,7ὔ ὰ 2 ΄ὔὕ 

ὅ τι εἴη καὶ λέγειν ἐκέλευον. ἐκ τούτου ἄρχεται πάλιν, 
3 77 3 σ ͵ 5 » - Ω ἢ 
Επίστασθέ που ὅτι χωρία ἢν ἐν τοῖς ὁρεσι βαρβαρικα, 

“- “ , ε ω 

φίλια τοῖς Ἱζερασουντίοις, ὅθεν κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα 
,ὔ «ς “ δ -ς 53 σι ε ΄σ 

ἐπώλουν ἡμῖν καὶ ἀλλα ὧν εἶχον, δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν 

[7] 

εἴς τι Α.Ο. εἴ τι ΒΑΕ. ἀγαθὸν δύναται Α.Β.Ο, (εἴ. δύναται ἀγαθόν. 
ἐθέλοι Ἐ'. ΑἸά. ἡμῶν Α.Β.6. εἴ ἡμετέρας οὐαπὶ 1).Ε.1.1Κ.1..--Τ., ἐπιμελού- 
μενον Β.ΟΟ. ἐπιμελουμένους οὐ 5. ν. ον Α. (εἴ. ἐπιμελόμενον. ἂν ἄρχοντας 
Ἠ},Τ. αἱρουμένων] ἐροῦμεν᾽ ὧν Α.Β.Ο. ὑμῶν οτη. Β.Η.1,.7. ἐγὼ 

μόνον εἰ ἀγαθόν τι Α.Β.Ὁ, ἡμᾶς Α.Β.Ο. ὑμᾶς 
ΠΕΡῚ Ἐς 7. ὁπι. σοί 6 11. 11. ἢ αὐτὸς οτη. Ε!. αὐτὸς δῃηΐα οἴεται ροβαϊ Η. 
ἂν ροβί ἐξαπατηθῆναι ροηυηΐ Α.Β.0.}.Ε.1.Κ.1..17.2. Οεῦ. απίθ. οἴηται Β.Ο. 
12. ὅτων Α. ἂν οτη. Α.Β.Ὁ. εἰ οὐ. Α.Β.0. ὑποδείκνυσιν Δ... 
ἐπιδεικνύουσιν Β. Οὐ. ἐπιδείκνυσιν. ὕὑμῖν Ὁ... ὑπὲρ Α.Β.Ο. (ει. περί. 
ὑμῶν (.Ε. ἀποφαινώμεθα Α.Β.Ο.ΕὉ. (δῦ. φανῶμεν. καὶ φίλων Ἡ.1.. οἵη. 
Α.Β.0.Ε. (ει. καὶ φιλίων. καὶ καταφρ. οτη. Α., αὖ νἹαοίαγν, Β.Ο.Ε.. 12. 

τινὶ [). (ὑεἰ. ἐγὼ τίνι. 

δὲ Δααπιηύ Α.Β.. 1πάρτῃ ὅ τι ρῖῸ τί. 
βαρικοῖς. φιλία Α. 

12. ὑποδείκνυσιν) δ᾽Ιρη". ποαΐχα Ρο- 
Ἰγθῖὰ5 2, 29, 12: Τῷ μὴ δύνασθαι φῦ- 
ναι προστάτην ἄξιον τῆς προαιρέσεως, 
ἀεὶ δὲ τὸν ὑποδείξαντα ποτὲ μὲν ὑπὸ 
τῆς Λακεδαιμονίων ἀρχῆς ἐπισκοτεῖσθαι 
καὶ κωλύεσθαι, ποτὲ δὲ μᾶλλον ὑπὸ τῆς 
Μακεδόνων. ΧΟΠΟΡΏΟΠ Βϑρ]ὰ8 νοὺ- 
Ῥαπι Δα θοὲ τὰ πιὸ ΒΙρ "σοῦ ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ 
ΟΡΘΓ5 ν6] [δοῦ! ργοροβιίΐο ἀόσοῦθ 8]1- 
ααοῃ. 5ΟΗΝ. ΑἸ ν. ἴῃ 165. δίβθρῃ. 

καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων] 
Αραᾶ ἄθο5 εὖ μοτηϊηθθ. ὅϑ'ϑορ8 ΑΥΤΊΔΏ] 
ΑΠδθδβὶβ Ὠαθεῦ ὅσα δίκαια καὶ ὅσιά ἐστι 
πρὸς θεῶν καὶ ἀνθρώπων ; οἱ δὶς ἀϑοῃγν- 
8 ΟἸΟΘΡἢ.. 122 : Καὶ ταῦτα μοὐστὶν 

τῶν ΑΒ ππ, ΠΤ' 
βαρβαρικὰ Α.Β.Ο.1Ὁ, Οδί. τοῖς βαρ- 

δέ μου Α. 

εὐσεβὴ θεῶν πάρα; ὥδπιρταᾶ 2, π, 20: 
Ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβὴς, μόνος 
δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός. Δῦβοἢν]1 
ΒΌΡΡΙ. 206 : Ξύμμαχον ἑλόμενος δίκαν 
κρῖνε σέβας τὸ πρὸς θεῶν. ΞΟΗΝ,. 

18. δοκοῦσι---ἀπῆλθον] Νερ)ρεοπία 
Β σοῦ γθ. 1Π νΘΓΌΙ5 δοκεῖν οἵ οἴεσθαι 
ἴτβαῦθηβ. ΝΟ ἀἸΒβιγη}α 114 Αὐἱ- 
βίορῃ. Ασμάγη. 1η1010, πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ 
μου δοκεῖς τὴν καρδίαν ; Ῥ]αίοπὶΒ Οοη- 
ὙνΙΟ Ρ- 216 Ὁ : Ἔνδοθεν δὲ ἀνοιχθεὶς 
πόσης οἴεσθε γέμει σωφροσύνης ; ΑΠπά- 
οΥθοηΐ. 40. ἔη.: Πόσον δοκεῖς πονοῦ- 
σιν, Ἔρως, ὅσους σὺ βάλλεις; 



8 ἘΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 

ΜΝ ΄ 7, 3 ΄ 
τινες εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον τούτων ἐλθόντες ἀγοράσαν- 

᾽7ὔ ’ » - ΄“- Ἁ ,’ « 

Ι4τές τι πάλιν ἀπῆλθον. τοῦτο καταμαθὼν Κλεάρετος ο 

λοχαγὸς ὅτι καὶ μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ φίλιον 
» 

νομίζειν εἶ εἰναι, ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτοὺς τῆς νυκτὸς ὡς πορθήσων, 

15 οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. διενενόητο δὲ, εἰ λάβοι τόδε τὸ χω- 
’ 5 ᾿ Ν ’ ,ὔ “ Ἀ ᾿ 

ρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμα μηκέτι ἐλθεῖν, εἰσβὰς δὲ εἰς 
΄- » - ᾿Α « ΄ - » 

πλοῖον ἐν ᾧ ἐτύγχανον οἱ σύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, 
ἐν 3 ,ὔ 57 ’, 3 ὔ 57 37 ΄- 

καὶ ἐνθέμενος, εἴ τι λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσθαι ἔξω τοῦ 
, ΄“- , “ . ΄σ 

ἔΤτοντου. καὶ ταῦτα συνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τοῦ πλοίου 
,ὔ Χ “- ΕῚ 7 3 ’ 

τό σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν αἰσθάνομαι. παρακαλέσας οὖν ὁπὸ- 
35) 3 Ν 7 

σους ἔπειθεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. πορευόμενον δ᾽ αὐτὸν 
φθάνει. ἡμέρα γενομένη, καὶ συστάντες οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ 
ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ παίοντες τὸν τε Κλεάρετον 
ἀποκτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συχνοὺς, οἱ δέ τινες καὶ εἰς 

17 Κερασοῦντα αὐτῶν ἀποχωροῦσι. ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ [17 
“" 

ἢ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεζῇ" τῶν δὲ πλεόντων ἔτι τινὲς 
ἦσαν ἐν ἱΚερασοῦντι, οὔπω ἀνηγμένοι. μετὰ τοῦτο, ὡς οἱ 

7 - 5 ΄“- ΄- 3 - , 

Κερασούντιοι λέγουσιν, ἀφικνοῦνται τῶν ἐκ τοῦ χωρίου 
Ἔξ ο ΜΚῊΞΣ “ ΄ὕ Χ Χ ᾿ ἢ 

τρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων πρὸς τὸ κοινὸν τὸ ἡμέτερον 
, 3 ΄ Σ ᾿ ΜΝ ὰςΣ σ΄ 5 7 Ἀ Ἀ 

18 χρήζοντες ἐλθεῖν. ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον, πρὸς τοὺς 
ἥ ΄ » “ ΄ , δ. , ᾿ 

Κερασουντίους ἔλεγον ὅτι θαυμάζοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλ- 
“-“ , 7 ἴω ΄ 

θεῖν ἐπ᾿ αὐτούς. ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, ὅτι 
3 ἈΝ ΄ ᾿ά Χ ω Ἅ 

οὐκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ἥἤδεσθαί τε αὐτοὺς καὶ 
7 5 ᾽7ὔ ΄ ε ς ΄ ᾿ Ἀ ,ὔ ν Ἀ 

μέλλειν ἐνθάδε πλεῖν, ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα καὶ τοὺς 
Χ , Χ 7 7 Ἂς 

νεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς θάπτειν λαβόντας τοὺς τούτου 

χωρίω Κ. ἀπῆλθον Α.Β.(. (εε. ἐλθεῖν. τι κλεάρετος Ώ.Ε.---1,.2. 
κλεάνετος ἴζ. Οὐδί. κλεάρατος Πϊς οἱ Ἰηΐτᾶ. τῆς νυκτὸς Α.Β.0.Ε.Η. Ὁ ει. 
νυκτός. προθήσων Α. 15. τόδε εὐαἀπαπί Α.Β.Γ0.Ε,. εἰσβὰς Α.Β.0.Ε. 
Οει. ἐμβάς. ξύσκηνοι οἱ ξυνωμολόγησαν Α.Β.Ὁ.., βευναῃίεβ τοχ σύσκηνοι. 
ἐκ τοῦ πλοίου Α.Β.0.Ε. Οεῖ. ἐν τῷ πλοίῳ. τό. πορευόμενοι Α. ξξυστάντες 
ἘΡ ΟΣ ἀπὸ] ἐξ Ζ. τε οἵη. 9). 1. δ᾽ ἦν] δὴ Α.Β.Ὁ. ἐν ατἀάπαηί 
Α.Β.Ο.Ε. δεῦρ᾽ Α. ἐξορμῶμεν Β. σΉΗ: δὲ οτῃ. Ε'. πλεόντων 
ἈΞ (δι: παραπλεόντων. ἔτι] εἴ (.Ἐ.. οἱ ΡΓ. Β., πα 6 ῬΑΒΌΓΆ [ἀοΐατη οἵ, 
αἱ Α. οὔπω---κερασούντιοι οτ. ἃ. δ. (. ΒΕ. τῶν οτη. }0. ὑμέτερον Β.Ο. 
18. πρὸς τοῖς κερασουντίοις Α. ἐπ᾿ Α.Β.Ο.Ε. Οεὲ. πρός. Ῥοβῖ ἐλθεῖν Ἀ. 
γορεί ἐπεὶ---κατέλαβον. σφεῖς Ὁ.Ε.---Τ,.Ζ. οτα. οαπὶ λέγειν Α.Β.0..ΕῚ Ο ει. 
σφᾶς. ἥδεσθαι δὲ αὐτοὺς Α.Β.Ὁ. ἐνθάδε πλεῖν Β. ἔνθα πλεῖν Α.(). ἐν- 
ταῦθα πλεῖν Ε. Οεί. πλεῖν δεῦρο. ὑμῖν Ὠ.Ἐ.---Ἰ,. λέξαι Α.Β.Ο.Ε. Οει. 
λέξειαν. κελεύειν αὐτοὺς θάπτειν Α.Β.(. αὐτοὺς κελεύειν Ἐ..---Κ, αὐτῶν κε- 
λεύειν Ἡ.1,. αὐτοὺς κ.Θ. Β. (Ὁ εἰ. θ. αὐτοὺς κ. τοὺς τούτου δεομένους Ὦ.. Η. Ργ. 

17. τῶν δὲ πλεόντων ἔ ἔτι τινὲς) ϑιαηΐ 18. ἔφασαν) (ὑδγΑΒ ΠΕ}. 
ΧᾺ] 8; 4» 1: αἸουηΐαν" ἐκ Κερασοῦντος αὐτοὺς θάπτειν) Οτθροοβ. Υ΄. 8. 20. 
κατὰ θάλατταν κομίζεσθαι. ΖΕΌΝ. 

[9] 

[12] 

τὰς ΑΛΡΟΝ "πὰ." - 

“αρὸ φ...- 
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“ ͵ Ν 7 ωω 

ιο δεομένους. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὰς “Ἑλλήνων τυχεῖν 
᾿, "7 5 ΄- 5 “ Ν Ν γι 

ἐτι ὄντας ἐν Κερασοῦντι᾽ αἰσθόμενοι δὲ τοὺς βαρβάρους 
σ΄ 5 » 7, ἦν Ἢ 7, κ- Ἕ ᾿ κ 

ὅποι ἴοιεν, αὐτοί τέ ἐτόλμησαν βάλειν τοῖς λίθοις, καὶ τοῖς 
“ - 5, Υ͂ ΄σ 

ἄλλοις παρεκελεύοντο. καὶ οἱ ἄνδρες ἀποθνήσκουσι τρεῖς 
ε οἱ ἢ σ΄ 3 7, 

φοὔὖντες οἱ πρέσβεις καταλευσθέντες. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, 
ΕΣ κ ἘΠ ι τὰ ΄ 7 . ΄, Ν 
ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι καὶ λέγουσι τὸ 

΄ « ΄- ε ᾽ὔ ἣν , ,ὔ 

πρᾶγμα" καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀκούσαντες ἠχθομεθὰ τε 
“ ἃ 7 ᾿ ᾽ν Ι 

τοῖς γεγενημένοις καὶ ἐβουλευόμεθα σὺν τοῖς Ἱζερασουν- 
ο “Δ ΄ ΄σ΄ ε 7 

“ι τίοις ὅπως ἂν ταφείησαν οἱ τῶν ᾿ἰὡλληνων νεκροί. συγ- 
7 9 ».ω σ΄ “ ΕῚ 4- 3 Γ ,ὔ 

καθήμενοι δ᾽ ἔξωθεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύ- 
ἴω - “- Ἂ ΙΑ ΄, Ἂ ΓΕΘ σον 

βου πολλοῦ [ἰαΐε παῖε, βάλλε βάλλε, καὶ τάχα δὴ ὁρῶμεν 
ἃ 7, 27, “- 4 Ν, 

πολλοὺς προσθέοντας λίθους ἔχοντας ἐν ταῖς χερσὶ, τοὺς 
Ἁ 7ὔ ε Ἁ ’ «ς Ἂ ᾿ς 

42 δὲ καὶ ἀναιρουμένους. καὶ οἱ μὲν ἱζερασούντιοι, ὡς ἂν καὶ 
Ἷ Ν 9 ε ΄ σ᾿. 7 κ᾿. 

ἑορακότες τὸ παρ ἑαυτοῖς πρᾶγμα, δείσαντες ἀποχωροῦσι 
Ν᾿ - ἊΝ Ἁ ΧΝ ς “ ἐ χος 

πρὸς τὰ πλοῖα" ἦσαν δὲ νὴ Δία καὶ ἡμῶν οἱ ἐδεισαν. 
᾿ 3 Χ κ 4 Δ Ψ 5 Ν 

23 ἐγώ γε μὴν ἦλθον. πρὸς αὐτοὺς καὶ ἠρώτων ὃ τι ἐστὶ τὸ 
πρᾶγμα. τῶν δὲ ἦσαν μὲν οἱ οὐδὲν ἤδεσαν, ὅμως δὲ λί- 
θους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν. ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον, 
λέγει μοι ὅτι οἱ ἀγορανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στρά- 

[13] 

[14] 

χ24τευμα. ἐν τούτῳ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Ζήλαρχον πρὸς [15] 

τὴν θάλατταν ̓ ἀποχωροῦντα, καὶ ἀνέκραγεν" οἱ δὲ ὡς ἤκου- 
σαν, ὥσπερ ἢ συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος ἵενται ἐπ᾽ 

25 αὐτόν. οἱ δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον ὁρμῶντας καθ᾽ 
αὑτοὺς. σαφώς νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς ἵεσθαι, φεύ γουσι 
δρόμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν θάλατταν. συνεισέπεσον 

ἽΝ ΘΒ Μ. Οἱ. τοὺς τούτων δεομένους. οτη. .Β.Ὁ..Ε., 10. τινὰς ἑλλήνοων τυ- 
χεῖν ἔτι ὄντας Α. Β.Ὁ. εἴ ααὶϊ τινες Β'. (ὐϑΐ. τινες ἕλληνες ἔ ἔτυχον ἔτι ὄντες. ὅπου 
εἶεν Α.Β.Ὁ6. ὅποι εἶεν Ἐὶ. βαλεῖν ΒΟ. παρεκελεύοντο Α.Β.(.Ε. ἐκε- 

λεύοντο, 5106: ἐκ βουὶρίο δι, Ὁ. (δῇ. διεκελεύοντο. 20. τε δααυπύ Α.Β.6. 
Ὁ.Ὁ.---Τ,. 2. γενημένοις Ο.. ξὺν Α.Β.Ὁ. ὅπως Α.Β.Ο.ΕὉ. (δεῖ. πῶς. 

1. ἔξω Δ. παῦε Α΄. 56116}, παῖε Β.Ο.Ἐ. δὲ Α. προθέοντας Α.Β.Ο. 
δ᾽ ροβύ λίθους οτη. Α.8.0. ἔχοντες Α. 22. ΓΛΌΤῚ ἑωρακότες. αὐτοῖς 
1}.Ε.---ἰο, δὲ νὴ διὰ] δ᾽ ἔνδηλοι ἊΣ Β.0.Ε. καὶ ἡμῶν οἱ Α.Β.Ο.Ἐ. (6ι. οὗ 
καὶ ἡμῶν. 22. ἐγώ γε] ΓΔΡῚῚ ἔ ἔγωγε. καὶ Ροϑὲ δὲ οἵη. Α.Β.Ὁ.Ε. τινὶ ΟΥΠ. Ἐ. 
ἐπέτυχον Ἀ. Β.Ο... Οει. ἐνέτυχον. 24. ἐν τούτῳ Ἀ. Β.Ο. ΕΣ. Οι. καὶ ἐν τούτῳ. 
ἀποχωροῦντα ἢ)... Οὐεΐ. ἀναχωροῦντα. ἢ Ρτῖὰβ δααπηξ Α.Β. Ο. ΒΕ. ἰέναι 
Α.Β.(. (θῖ. ἵενται. 25. δ᾽ αὖ Α.Β.0.Ε. (ὐεῖ. δέ. καθ᾽ αὑτοὺς Α.Β.Ο. 
(ει. καθ᾽ ἑαυτούς. σαφῶς νομίζοντες Α.Β.0. σαφῶς νομίσαντες Ζ. νομί- 
σαντες σαφῶς Ν. (ὑεῖ. νομίσαντες. σῴφαγ ἃς 50. ἵεσθαι) γίνεσθαι ἃ. 
ΒΟ. Ὁει. ἴεσθαι. δρόμῳ] ὃ εχ σοΟΙΏΡ. καὶ ἴασίατῃ 1ῃ (Ὁ. 686, τη. θά- 
λασσαν Ἐ.1,.1, ξυνεισέπεσον Δ.Β.Ο. συνέπεσον Ζ. 

. ἔξωθεν τῶν ὅπλων) Εἰχίτα ν6] «1101, ὉὉ] φοποἰ ἰαδαπίατ ἄποεβ Ἔχοὺ- 
ματι οαβίγα, ἔμπροσθεν τῶν ὅπλων εἰζι5. ΟῊΝ, Υ. δὰ ὩΣ. ΦυΡ86. 

5.2 
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δὲ καὶ ἡμῶν αὐτῶν τινες, καὶ ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγ- 
,ὄχανεν ἐπιστάμενος. καὶ τούτους τί δοκεῖτε ; ἠδίκουν μὲν [16] 

οὐδὲν, ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥσπερ κυσὶν ἡμῖν ἐμ- 
πεπτώκοι. εἰ οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσασθε οἵα ἡ 

27 κατάστασις ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. ὑμεῖς μὲν οἱ πάντες 
οὐκ ἔσεσθε κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι πόλεμον ᾧ ἂν βούλησθε 
οὔτε καταλῦσαι, ἰδίᾳ δὲ ὃ βουλόμενος ἄξει στράτευμα ἐφ᾽ 
ὅ τι ἂν θέλῃ. κἂν τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις εἰρήνης 
δεόμενοι ἢ ἄλλου τινὸς, κατακτείναντες τούτους οἱ βουλό- 
μενοι ποιήσουσιν ὑμᾶς τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς 

“8 ὑμᾶς ἰόντων. ἔπειτα δὲ οὗς μὲν ἂν ὑμεῖς ἅπαντες ἕλησθε 
ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται, ὅστις δ᾽ ἂν ἑαυτὸν 
σ΄ Ν ΤΉ )ι 7 ΄, ΄ - 

ἐληται στρατηγὸν καὶ ἐθέλῃ λέγειν ᾿Βάλλε βάλλε, οὗτοῦ 
ἔσται ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα κατακανεῖν καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν 
ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, ἢν ὦσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, ὥσπερ 

20 καὶ νῦν ἐγένετο. οἷα δὲ ὑμῖν καὶ διαπεπράχασιν οἱ αὐθαί- ΙΕ 7. 

ρετοι οὗτοι στρατηγοὶ σκέψασθε. Ζήλαρχος μὲν ὁ ἀγο- 
ρανόμος εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν 
δίκην" εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας 

4Δομὴ ἀδίκως ἄκριτος ἀποθάνῃ. οἱ δὲ καταλεύσαντες τοὺς 
πρέσβεις διεπράξαντο ἡμῖν. μόνοις μὲν τῶν Ἑλλήνων εἰς 

Κερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς εἶναι ἂν μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνεῖς- 
σθαι: τοὺς δὲ νεκροὺς, οὺς πρόσθεν αὐτοὶ οἱ κατακανόντες 

νέειν Ροβὺ ὅστις Ροπυπὶ Δ.Β.Ο. Οεξ. νεῖν ροβὲ ἐπιστάμενος, Ροϑί ἐτύγχανε 
ἐπιστάμενος ἐτύγχανε ἘΕΤΣΥ, 26. δοκεῖτε; ἡδίκουν μὲν οὐδὲν] 

δοκεῖτε δεῖσαι δηλονότι δεῖσαι μὲν οὐδὲν Α.Β.(Ο. δοκεῖτε δεῖσαι δηλονότι ἠδίκουν 
μὲν οὐδέν Ἐὶ. ἠδίκουν μὲν] ἠδικοῦμεν ἢ). [άδπη οἴη. ἔδεισαν---τις. λύττα] 
λύσσα Β.Ο.Μ. λύσαι ΞρεΥΞορίο σ ἃ. (εἴ. λυσσῶν. ἐμπεπτώξει Κ. εἴ οι 
ΒΌΡΕ ΒΟ Ρίο 1. τοιαῦται (. ἡ αἀἀππίὶ Α.Β.Ο. 2. μὲν] δὲ Β. οὐκ 
Ε ἂν ἑλέσθαι Ὁ).Ἐ.Η..---Ἰ,. ἂν ἕἑλέσθε Ἐ. (βούλοισθε Ε. τὸ στρά- 
τευμα Ὁ. θέλῃ Δ.Β.0. θέλοι Ἐ;. (εἰ. ἐθέλῃ. ἡμᾶς Ὁ. εἰρήνης Α.Β.0.ἙΕ. 
Οεΐ. ἢ εἰρήνης. ἢ ἄλλου τινός] εἶναι" οὕστινας Α.Β.(.Ε. «κατακτείναντες 
Α.Β.0.Ε, Οεῖ. κατακαίνοντες, ζοτίᾶθ56 Ἀ͵Ὸ κατακανόντες. μᾶς Α.Β.0. εἰ 
τηοχ Β. 28. ἡμεῖς Π. πάντες Α.Β.Ο. ἐθέλει Α.Β. Ι. Κ. ΓῚ Ἐ, βάλλε 
Β6ΙΩ6] Α. κατακανεῖν .Β.ΟΟ. κατακτανεῖν Ε'. (ὐεΐ. κατακαίνειν. ὑμῶν ρΡοβί 
ἂν Ροπιπηΐ Α.Β.6Ὁ. Οει. Ροϑβέ ἰδιώτην, οτη. Ε. ἢν Α.Β.Ο. Οεί. ἄν. πει- 
θόμενοι ΒΕ. 20. ὑμῖν Α.Β.Ο.Κ. Οεῖ. ἡμῖν. καὶ δἀἀπιπί Α.Β.0. δια- 
πεπράχασιν ἃ .--- ..}. Οεῖ. πεπράχασιν. τήλαρχος Α.Β.0.}. γὰρ Ροδβέ 
μὲν οἵη. Α.Β.0.Ε. ἡμᾶς Ε. εἰ ἡμῖν Α.Β.0.Η.1.Ὁ δείσας οτη. Εἰ. 
20. καταλύσαντες Α.Β.6. ἡμῖν Α.Β.Ο.Ε. Οἐεῖ. ὑμῖν. ἀσφαλεῖς Β. ἂν 
Α.Β.6. Οεδί. ἐάν. ἀφικνῆσθε Β.Ο.Ε. ἀφικνεῖσθε ΑΗ ---Ἰ,, κατακάμ- 
νοντες ἃ.Ὁ.. κατακαίνοντες Ὁ. 

40. ἂν μὴ] ὅ:ς 'ΓΠασο. 5, 47, 5: Ἢν μὴ ψηφισαμένων τῶν πόλεων" οἱ 8}1] δὰ 
ἼΠ65. ϑίθρῃ. νυ. ᾿Εὰν οἸζαί!. 
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ἐκέλευον θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ σὺν κηρυκείῳ 
ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσθαι" τίς γὰρ ἐθελήσει κῆρυξ ἰέναι [18] 

41 κήρυκας ἀπεκτονώς: ὃ ἀλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων θάψαι αὐ- 
τοὺς ἐδεήθημεν. εἰ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω 
ὑμῖν, ἵνα ὡς τοιούτων ἐσομένων καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ 

32 τίς καὶ τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. εἰ 
μέντοι ὑμῖν δοκεῖ θηρίων, ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναι τὰ τοι- 
αῦτα ἔργα, σκοπεῖτε παῦλάν τινα αὐτῶν᾽ εἰ δὲ μὴ, πρὸς 
Διὸς πῶς ἢ θεοῖς θύσομεν ἡδέως ποιοῦντες ἔργα ἀσεβῆ, 
ἢ πολεμίοις πῶς μαχούμεθα, ἣν ἀλλήλους κατακαίνωμεν ; 

38 πόλις δὲ φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην 
ἀνομίαν ἐν ἡμῖν ; ἀγορὰν δὲ τίς ἄξει θαρρῶν, ἢν περὶ τὰ 
μέγιστα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες φαινώμεθα ; οὗ δὲ δὴ 
πάντων οἰόμεθα τεύξεσθαι ἐπαίνου, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους 
ὄντας ἐπαινέσειεν : ἡμεῖς μὲν γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πονηροὺς ἂν 
φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. 

34 ἊἜκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς μὲν τούτων [19] 
ἄρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι ἐξεῖναι ἀνο- 
μίας ἄρξαι: ἐὰν δέ τις ἄρξῃ, ἄγεσθαι αὐτοὺς ἐπὶ θανάτῳ" 
τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας πάντας καταστῆσαι" εἶναι δὲ 
δίκας καὶ εἴ τι ἄλλο τις ἠδίκητο ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέθανε" δι- 

35 καστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς ἐποιήσαντο. παραινοῦντος δὲ 
Ξενοφῶντος καὶ τῶν μάντεων συμβουλευόντων ἔδοξε 
καθῆραι τὸ στράτευμα. καὶ ἐγένετο καθαρμός. 

μήτε Α. Β. σ. μὴ δὲ Ὁ. ξὺν Α.Β.6. κηρυκείῳ Ὁ. κήρυκι ᾧ Β.Ο. 
Οεϊ. κηρυκίῳ. κηρυκίῳ---ἰέναι ομθ. ἃ. κῆρυξ. Οεΐ, κήρυξ. ἐδεή- 
θησαν Ζ. 831. αὐτῶν Δ.Β.0. Ὁ, ταῦτα καλῶς ἔχει ΒΟ. τ. κ. ἔχοι Α. 
(εῖ. καλῶς ἔχει ταῦτα. ποιήσει Α.6. ποιῆσαι Ἐ,--- 4, πα ποιῆται 
15. γοββὶιβ. πειρῶται Ὧ: 32. μέν τι Α.Η.1.. ὑμῖν δοκεῖ Α.Β.Ο. Οι. 
δοκεῖ ὑμῖν. πῶς ἂν ἢ ΔΑ. Β.Ο. θύσωμεν Α.Β.Ὁ. πολεμίοις Α.Β.Ο, Οοι. 
τοῖς πολεμίοις. 85, τοιαύτην .Ὲ. Κ. 1. τὴν τοιαύτην Ζ. ἕξει Ἡ.---Ἰ,Ζ. 
αὔξει Γ΄. ἤξει Ἐ. οὗ δὲ δὴ] οὐδὲ γὰρ δὴ Β. οὗ δὴ Εἰ. πάντων Α.Β.0.Ε. 
Οεῖ. πάνυ. ὠιόμεθα 0. οἰώμεθα ΒΕ. {Π.1., φόμεθα Ζ. ἐπαίνων 1, ἂν 
οἵ. ἃ.Β.Ὁ. ἐπαινέσειε ). τοὺς τὰ] τὰ Α.Β, τὰ τὰ Ο. 44. ἄρξον- 
τας Ὁ)... Ε--Τ 1. μηκέτι Α.Β.Ο.ΕΣ. Οεί. οὐκέτι. ἄρξαι) ἄρξειν 2. ἄγα- 
σθαι Α.Ο. ἄρξασθαι Β. ἄρξεσθαι Ν. ἐπὶ θανάτου ΖΦ. ἐπὶ θανάτῳ Μυγεία8, 
θανάτῳ 1,. ΑἸ. θανάτου Ἴ΄., ξογίαδθ56 ἴῃ ταᾶΓρ. : πᾶτη Ἰάθπη οτῃ. ἀἸοϊϊαν θανάτῳ. 
(οὐ. θανάτου. δίκας οτχ. Π),,Ε---. Τ.Ζ. ἀπ υοῖς πάντων .. τι τις Ζ. 
35. καὶ ροβϑῦ ἔδοξε οτῃ. Α.Β.Ὁ. καθῆραι Α.Β.Ο. Οδΐ. καθᾶραι. καθάρα 

Ο. καθαρά ἘΦ. καθῆραι Α. 

81. ἐρυμνὰ αοϊοί δι τῳ το Βεα δέ τι ἢ ἀπεσχισμένον τοῦ στρατεύματος 
ἀϊοῖα [δὸς αὖ Ὄγτορ. 5.52.2: Πρόβατα λάβωμεν ἢ τι ὑπολειπόμενον. 
ὑπὸ τὰ ἐρυμνὰ ἩΞεέ Φαβα 43. οὗ] ὕΙ, 1. 6. 1ὴ ατθοῖα. Οὐοηΐ. 

32. πῶς ἢ---ἢ πῶς] Υ. αἂ Η. αν. 6, 6,6,1τ6. ΨΤυηροπαα πάντων ἐπαίνου. 
2, 36. ΒΙΠΉ]Πἴογ ΟΥΤΟΡ. 4.1, το: Ἢν 485. καθαρμός) Δ ΑΥ}5 46 σϑαδ]8 80 
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Κεῷ. Η. 
5, δ ΚῪ Ν εἶ » , « “ “-“ 

Εδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν τοῦ 
παρεληλυθότος χρόνου. καὶ διδόντων Φιλήσιος μὲν ὦφλε 
καὶ Ξανθικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν γαυλιτικῶν χρημάτων τὸ 
μείωμα εἴκοσι μνᾶς, Σοφαίνετος δὲ, ὅτι ἰ ἄρχων] αἱρεθεὶς 
κατημέλει, δέκα μνᾶς. Ξενοφῶντος, δὲ ̓ κατηγόρησάν τινες 
φάσκοντες παίεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν 

2 κατηγορίαν ἐποιοῦντο. καὶ ὁ ΞΞενοφῶν ἀναστὰς ἐκέλευσεν [3] 
» ΄' εἶ ΄σ ΄ι. 3 « 

εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ καὶ ἐπλήγη. ὁ δὲ ἀπεκρί- 
σ απ ν. 3 ΄, Ν Ν 7, Φ 

νατο, Οπου καὶ ῥίγει ἀπωλλύμεθα καὶ χιὼν πλείστη ἦν. 
4 ὃ δὲ τ ᾿Αλλὰ Χ -Ἄ Μ “ λέ ν 

ὃ δὲ εἶπεν, ἃ μὴν χειμῶνος γε ὄντος οἵου λέγεις, σί- 

συδον“,,..«.".... 

1. διδόντων ἃ.Β..Ε. (Οὐεὶ. διδόντες. 
γαυλικῶν ἘΞΝ. γαυλιτῶν Α.Β.(.Ε, 
σοΟΥΥδοίουβ, αὐ νἹ δῖαν, βισαΐ 1). τὰ τηᾶγρ, δα αἱρεθεὶς Δ4α10 φυλάξαι ταῦτα τὰ 

δα τηὰγρῸ Ὠ). ἀντὶ τοῦ διδόντων. 
αἱρεθεὶς ἄρχων Δα αἱ Ε;., εχ σοπ͵θοΐαγα 

ἃ ἃ. 

χρήματα. ἴθι αοοἰαγαΐιδ Ατηᾶβϑοιιβ. ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὑφ᾽ αὑτοῦ Ὁ. ὑβίζον- 
τος ἃ. ὑβρίζουντος Κα. 2. ἀναστὰς οὐχ. ἃ.Β.Ο., ἐκέλευεν Π. πρῶτον ' 

᾿ Ῥοϑβί πρῶτον οτη. Α.Β.Ο.Εὰ. Ἔγαβιῦ Ῥ. 
(ὑεῖ. ἀποκρίνεται. 

ΔΗ4 18. αι Οἀγϑοοῖβ αὐᾶπ) ἔξοΙη 818 
Τα Δ ΓΠΟΏ65 Βα πῷ πϑαγραΐθθ. Εοβ 8ι- 
[θη ᾿ΠΡΥΩΙΒ βία 08 σθηΒιθ ηΐ 
41 58 βδῃρτηθ ΡΟ] ἰβδβεηῦ. Κ᾽. Ηο- 
τηοΓ. "]. Ζ, 266 5., ΝΊΓΟΙ. Ζπ. 2, 718 
Β:, ἘΠ] 4η. Κ. Ἡ. 8, »- Ουτβ το, 9: 
“ Μδοβαοπαπι Γορ68 1ἴα τι γα 6 ΒΟ] 
διδηΐ τη ]]ΐθβ, οἱ εἴς., ἈΌὶ ν. δαρθγ. 
ΗΠΊΤΟΗ. Θυοηοῦο δαΐετα θοὸς ]ὰ- 
βίγαϊ!ο ἔαοΐα ἔπουὶς σοτίο αἰοὶ δα: 
ΠδΠῚ ἀρὰ αἴνθυύβοθ ΡΟρΡυΪοΒ. αἰ ν Υβὶ 
Ἰγα]τι5. τοὶ που πηΐ τἱῦβ, Υ΄. [μογηθῖθυ. 
ἀ6 Τμιϑίγαίξ. νεΐϊζ. σεηθαση Ρ. 206. 
ΓΤ ΑΥοἤθστιβ οθηβοί ἔμ]586. ἸΟΠΟΠΘΙη ΘΧ 
δ τη η8, αὖ ἀρ Ηοτπεογ. Π]. Α, 
3214 8.. δθα!ίψαο ΗΠΡΡοοτ. 196 τποῦθο 
ΒΒΟΙῸ (γΟ]. 6, Ρ. 462 εα. [11|1.} : Τὰ 
μὲν τῶν καθαρμῶν γῇ κρύπτουσι, τὰ δὲ 
ἐς θάλασσαν ἐμβάλλουσι, τὰ δὲ ἐς τὰ 
τ »ἐξ ἀποφέρουσι. ΔΈΕΤΙΝ, 

. ἔδοξε] “1 ἘὨῖηκ ἐπαὲ [ῃ6 βεοοπμά 
ἔδοξε, 85 ὙὙ76]] 85 {π6 βνβί, 15 σοῃπθοίθα 
σἹ ἢ [η6 ννοσ 5 παραινοῦντος Ξενοφῶν- 
τος, 8Π4 οὐρῃΐ 10 Ὀ6 Ἰποϊυθαθδα ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ξᾶτηβ σῃαρίθυ τ ἢ {Π6Π|, 
Ῥαΐ 4'5ὸ ἰπ {Π6 βᾶπηθ βθηΐθηςθ, σ]ῃ- 
ουΐ 8 1ῃ οΥνθηϊηρ {1} βίορ.᾽ τοί. 
Η;βῖ. νο]. 9. Ρ. 192. ὅ'εα οοηΐ. Β. 34. 

γαυλιτικῶν ΗΒ ΟὨϊα5 Ππης ΡΒ 
Ἰοσι ΠΏ, αὖ ν]αθἔαγ, ΓΟΒΡΊ ΟΙ6 Π5 : Γαῦλοι 
- -μαὶ τὰ Φοινικικὰ πλοῖα γαῦλοι κα- 
λοῦνται καὶ γαυλικὰ χρήματα τὰ ἀπὸ 
τῶν πλοίων. ὅ΄σῃο!. ΑΥἸδίορῃ. ἂν. οο: 

ῥίγει Β.Ὁ.Ε. Οεί. τῷ ῥίγει. 
Α, ἀλλὰ μὴν ἄλλα Ὁ. ἀλλὰ μὴ Β. ἀλλὰ μὲν εἰ Δ. (εξ. ἀλλὰ μὴν καί. 

καὶ οἵη. Β. ἀπεκρίνατο Ὁ... 
ἀλλὰ μὴν] ἀλλὰ μὴν ἀλλὰ 

οἴου Α.Ο. 

Γαῦλος Φοινικικὸν σκάφος, καὶ νῦν προ- 
περισπώμενον᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀγγείου ὀξυ- 
τόνως. Καλλίμαχος, Κυπρόθε Σιδόνιός 
με κατήγαγεν ἐνθάδε γαῦλος. ΗΘ ΟΒΙ 
ΤΠ ογρυ οί ΠΟμθη δα τηροθ5. ΠΑΨΙΌΤΙΒ 
νϑοΐαβ τϑοΐθ γεΐοσί ὙΥ διβκῖαβ, (6 αα]- 
8 εδβὲ 5, 1, τύ, σοπηράταπβ Η. ατ. 
Ι, 6, 38, τὰ χρήματα ἐνθεμένους εἰς τὰ 
πλοῖα. Ταυλιτικῶν ἴδτηοῃ [ωδχ, τέ. 
ΒΕΚΚ. Αποοᾶ. Ρ. 220, 24. οἵ Ἐξγσα. 
Μ. Ῥ. 221, 48: Ταυλιτικὰ χρήματα 
παρὰ Ξενοφῶντι τὰ ἀπὸ τῶν πλοίων. 
5ΟΗΝ, 

τὸ μείωμα] Ιτηταϊ πα ἸΟΠΘΙη πη θ ΓΟ τη, 
τα ζδίτι5 οϑ ΟὟ ἱπιτηϊηπΐαβ ΤΊΘΊΟΘ5, 
οχρ θοαὶ Δ εἰβδκῖαβ. 5ΓῊΝ. Θυϊ ἴῃ 
Ιη4. οοπέοσε σοηῃίγαταμα πλήρωμα. 
Νοίδπαα δαΐθη ἀαρὶοχ νου οοη- 
βίσιιοίο, σαπὶ σϑηϊξ. Οα]Ρϑ εἴ δοΟι8. 
ΤΩ] [88, αδΤτιπ ΘΧΘΙΏΡΪΆ Υ. ἴῃ Ξίερῃ. 
ΤΒ68. ν. ᾿οφλισκάνω, Ρ. 2457--8. 

ἄρχων αἱρεθεὶς] δὶς 3,1, 46, αἱρεῖσθε 
οὗ δεόμενοι. ἄρχοντας. 47. ἐκ τούτου 
ἠρέθησαν ἄρχοντας. ΗΥΤΟΗ. [ε- 
ὉΠΟΪΑνἰ 5 αασπῃ οἄ. ῥυϊοτὶ ἄρχων αἷ- 
ρεθεὶς σοπ]εοϊπεεῖ, ἀπά 6 ροεξ ϑίθρμδηὶ 
860. ΤΠΔΤΡῸ, Αἰΐθσα ροβί αἱρεθεὶς οχοὶ- 
1586 εἰς τόδε στο] Ὀ1Π1118 αἀπιχὶξ. 

κατημέλει] Ὀϊιοΐατα ἦα περ] ροηῖα 
ἴπη ΤΠ] ΠΘΓ6 ΟΡοαπάο. Οὐηΐ. 5. 3, 1. 
5ΟΗΝ. 

ῥίγει] 4:. 4. 11. ΖΕΌΝ. 

“οὐ ον, δ τυ... «Ὁ 

͵ 

“ἦν δ΄ 
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Ἁ 7 "» ο 7 Ἀ 

του δὲ ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι παρον, 
“"-" ἣ ᾿. “ ᾿ , ΙΑ ς 

ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ ἐπο- 
δ ΄ ΚΝ. ΟἹ « “-“ Ν “ μένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολογῶ καὶ τῶν 

5“, , 5 - ε ΔΘΑ ᾿ 
ὄνων ὑβριστότερος εἶναι, οἷς φασιν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον 

3 » Ν ἐ Ψ Ν Ἀ 7, ΒΕ 3 7, 3 ' 

4 οὐκ ἐγγίγνεσθαι. ὅμως δὲ καὶ λέξον, ἔφη, ἐκ τίνος ἐπλή- 
, . 3 57 

γης. πότερον ἤτουν τί σε καὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους ἔπαιον :; 
χλλ᾽ ἀπῇ ἰλλὰ ὶ δικώ ᾿ λλλὰ με- ἀλλ᾽ ἀπῃτουν, ἀλλὰ περὶ παιδικῶν μαχόμενος, ἀλλὰ με 
θ ́ 3 “ ἀν ὼ5 Ἀ δὲ ΄ ἠδὲ ᾿, 35. 

δθυων ἐπαρῴνησα ; ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐφησεν, ἐπήρετο [3] 
Σὰ; Ὧ, Ἐ ,ὔ » ᾿᾽) φ 3 ΄ 5. Χ ὍΣ 

αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι. οὐκ ἔφη. πάλιν εἰ πελτάζοι. οὐδὲ τοῦτ 
3᾽ » δι. 6 7 3 7ὔ ἈΝ ε Ἀ “ ὔ 

εῴφη, ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχθεὶς ὑπὸ τῶν συσκήνων 
Α 7 “ Χ “ Ν ΟΨΨΗ 

6 ἐλεύθερος ὧν. ἐνταῦθα δὴ ἀναγιγνώσκει αὐτὸν καὶ ἤρετο, 
Ἢ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα ἀπαγών : : Ναὶ "μὰ ΑΥ̓͂ ἔφη. σὺ 
γὰρ ἠνάγκαζε" τὰ δὲ τών ἐμῶν συσκήνων σκεύη διέρ- 

γριψας. ᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν διάρριψις, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιαύτη 
δι, αὶ Β , Ὑ,{ 2, Ἀυα, κα Ἂ ι΄ ἃ 

τις ἐγένετο" διέδωκα ἄλλοις ἄγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμε 
- Ν Χ ἰχέ “- ,ὔ ΄ 

ἀπαγαγεῖν, καὶ ἀπολαβὼν ἅπαντα σῴώα ἀπέδωκα σοι, 
» Ἂ Ν Ἀ 3 Ν 3 4 λ 2, τὰ ᾿ Ἕ 

ἐπειδὴ καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. οἷον δὲ τὸ 
“ δῖνν ον Ε] , Ψ Η Ν Ν Μ ἢ 

ϑπρᾶγμα ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη" καὶ γὰρ ἄξιον. ἀνὴρ [4] 
Ν Ν Ἑ Ἷ ’ὔ ΟΝ 

κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι πορεύεσθαι. καὶ ἐγὼ 
Ν Ν ᾿, “ ᾽ “ - « “ 7] 

τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσκον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη; 

μὴ δ᾽ Α.0.1.. παρὸν Α.Β.0,, 4υἱ ΡΥ. παρὼν, Ε΄. (ὑεῖ. παρόντος. ἀπα- 
γορεύοντες Ζ. ὄνων] ὄντων Α. Β. οἱ 41] ἀε]εῦ τ τη. ὑσ. (. κόπον] τόπον 
Α.Β.Ο. τόκον Ν. ἐγγίνεσθαι Ἀ.Β. σ.Ό ΕΠ 4. ὅπως ΑΒ... ἔφη 
δἀάπηὶ Α.Β.Ο.Ε. τί σε] σέτι Α. μοι δάαάπηΐ Α.Β.Ο. ἐδίδους Δ. ΒΟ. 
ὕει. ἐδίδως. παιδίων Α.Β.6. ἐπαρῴνησα Α.Β.Ο.Ε.Β. Οεῦ. παρῴνησα. 
5. ἀπήρετο Β.Ο. ὁπλιτεύει Α.Ο. εὖ ααὶ οἱ 5. ν. Τ᾿. οὐδὲ τοῦτο ἔφη, ΡὈΙῸ 
οὐκ ἔφη, αὖ νιἀδίατ, Ζ. ἐλαύνειν .Β.Ο. (εῦ. ἤλαυνον. τῶν οἵη. δηῖ6 
συσκήνων Α.Β.0.Ε. 6. ἀναγινώσκει Β.}. τε ροβῦ μος οὔ. Α.Β.Ὁ. ἦ Α. 
Β.Ο.1. εοττοοίαβ. (ὐθί. εἰ. ἐπάγων Β. ἀπαγαγών Ζ. Οεῖ. ἀπάγων. Ἰγοἠοθας 
(ἀγαγὼν, αὖ 5. 8. το.) νετν ΓΙΘΟΠο]αν 8. τῶν τῶν ἐμῶν ἈΑ. ἔρριψας Μ. 
Ο. διέρρηξας Τὰ. τ ἄλλοις] ἄλλα ἄλλοις ΒΊΒΒΟΒΟΡΡ. Απῃποί. ἴῃ Απδῦ. Ρ. 7ο. 
ἐκάλεσα Α.Ο. ἀπαγαγεῖν Ἀ. Β. Ο. Οδῦ. ἀπάγειν. ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ Α.Β.Ο. 
Οεῖ. ἐπείέ. σὺ] σοι ὦ. ΡΥ. ἐμὲ Α. ἐπέδειξας Α.Ο. ἔδειξας Β. 8. ἐγί- 
νωσκον 1). 

8. παρόντος] ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ σομηραγαῖ 
ῬἘΠΘΙΩΟΠΘΓΩ ϑίοῦθὶ ΕἸ. 57. 6: Σιτά- 
ρια μικρὰ προσφέρων οἴνου θ᾽ ὅσον 
ὀσμήν. οἵ ΑἸεχίη ΑἸ ΘΏΦΟΙ 4. . 134: 
ἽΔπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐθὺς, ἂν οἴνου μόνον 
ἀσμὴν ἴδωσιν. ΞΟΗΝ. 

ὑβριστότερος] ῬτονοΓὈ πὰ γαρθεϊϊ 
[μποϊδπυϑ ἴπ Ῥβϑιιο]. Ὁ. 4, αἱ εβϑὶ 
ὄνων ἁπάντων ὑβριστότατος. ἴῃ Ρι8- 
οαΐογθ 6. 34, ἀσελγέστεροι τῶν ὄνων 
ῬΓΟΡΥΙΘ 85101 ΠΡ Δ1η6 οχαγἀθβοθηΐεθβ 
«Ἰσαπῦαν Ἰαβοῖνιγο, ὑβρίζειν, αἴααθ 1ΐα 

ψΕΓΌΟ (6. 851η18 αὐϊόινγ Ηδγοάοίυβ 4, 
120. Ρ]ηϊὰ8 8, 69 5οΥ0 10, αδῖμαβ πια- 
γτ68 ζασαΐοβ πιϑίζιι5 ἱπιρίεγο. Οοηΐ. δὰ 
ΟΟἸαπ,6118 6, 37. ὕ0|ὰῚ δαΐθι Χα- 
ΠΟΡΠΟΏ ῬΓΟΨΘΥΌΙΔΙΙ Ἰοσυςοπθ ὄνων 
ὑβριστότερος ΠΟΙ 56η81:ι: ῥτόρυῖο 46 
᾿ΡΙάϊηο, βεα δ δηῖγὴὶ ᾿πηροίοπίϊα Ὠο- 
ΤΩ]1Β ἴῃ 10515 Τ]8]}15 5115 ΔΘ 1566 1ῃ- 
ΒΌΪ Δηΐ85. ΟΡὰαβ ἸρΊ ΓΙ ογαΐῦ ἸΠΐθγρΡΥΘ- 
ταῦομα ὈΥΘν], αὖ ἀοσοΓθίαγ, αρίθ οοπη- 
ῬΑΓΑΤῚ 6] αβηη 0] ΠΟΙΠΊΪ 6 ΠῚ οτη Αβ᾽ 15 
ὑβριστοτάτοις. ΟῊΝ, 
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ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν. ὡς μὴ ἀδώλρενα: καὶ γὰρ, 
ὡς ἐγὼ οἶμαι, πολέμιοι ἡμῖν ἐφείποντο. “συνέφη τοῦτο ὁ 

οἄνθρωπος. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ ο Ξενοφῶν, ἐ ἐπεὶ προὔπεμψά σε, 

καταλαμβάνω αὖθις σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι προσιὼν βό- 
θρον ὀρύττοντα ὡς κατορύξοντα τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐπι- 

5 

τοστὰς ἐπῇνουν σε. ἐπεὶ δὲ παρεστηκότων ἡμῶν συνέκαμψε 
τὸ σκέλος ὃ ὁ ἀνὴρ; ἀνέκραγον οἱπαρόντες ὅτι ᾧ ὁ ὃ ἀνὴρ, σὺ 
δ᾽ εἶπας, 'Οπόσα γε βούλεται: ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. 
» ΄- 37 ’, 3 “ Ψ᾽ 32, ’, "5.7 

ἐνταῦθα ἔπαισά σε; ἀληθῆ λέγεις: ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι 
᾽ ,ὔ σ “᾽, 5 2 Ὁ , » ᾽ » Ν 

11 ἐοικέναι ὅτι ἔζη. .-π οὖν: ἐῴη, ἧττὸν τι ἀπέθανεν, ἐπεὶ 

ἐγώ σοι ἀπέδειξα αὐτόν :; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 
πάντες ἀποθανούμεθα" τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς δεῖ 

12 κατορυχθῆναι ; τοῦτον μὲν ἀνέκραγον ὡς ὀλίγας παίσειεν᾽ [5] 
32) 7, 7ὔ ΟΥ̓ -» ,ὔ Ἁ 

ἄλλους δ᾽ ἐκέλευε λέγειν διὰ τί ἔκαστος ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ 
5 ΟΝ 5... ὅλ αὶ Ὁ: Ν ον ὃ ε Χ “ 

τ οὺκ ἀνίσταντο, αὐτὸς ἔλεγεν, Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ 
“-“ Ἃ νΗ͂ν [χά 5 ᾿ σ ΄ Ἁ 2, 

παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας ὅσοις σώζεσθαι μὲν ἤρκει 
ὐὰνν,: ἴω 7 7 ’ὔ σ΄“ ΄' 

δι ἡμᾶς, ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων ὅπου δέοι, αὐ- 
τοὶ δὲ λιπόντες τὰς τάξεις προθέοντες ἁρπάζειν ἤθελον καὶ 
ἡμῶν πλεονεκτεῖν. εἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες 

τεἂν ἀπωλόμεθα. ἤδη δὲ καὶ μαλακιζόμενόν τινα καὶ οὐκ [6] 
ἐθέλοντα ἀνίστασθαι; ἀλλὰ προϊέμενον αὑτὸν τοῖς πολε- 
μίοις, καὶ ἔπαισα καὶ ἐβιασάμην., πορεύεσθαι. ἐν γὰρ τῷ 
ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ αὐτός ποτε ἀναμένων τινὰς συσκευα- 
ὧομένους καθεζόμενος συχνὸν χρόνον κατέμαθον ἀναστὰς 

15 μόλις καὶ τὰ σκέλη ἐκτείνας. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λα- 

ἠνάγκασε Ὁ. σὲ ̓δαάπηΐ Β. Ε. Θ. ἀπόλλοιτο Α.Ὁ. ἡμῖν δἀάαῃΐ Α.Β. 
Ε, τοῦτο] γ᾽ οὗτος ).Ζ. γ᾽ οὕτως Η.---Ἰ, Τ΄, γὰρ οὕτως ῖς Μ.Ο. 

κατορύττοντα ἃ.Β.Ὁ. κατορύξαντα ἜΣ 10. δὲ ΟΠ. Α.Ο. συνεκάλυψε Α. ΑἹ 
Ο, ργ.. υὖ νἹ οἴ, συνανέκαμψε Ν. ὁ δῃΐβ ἀνὴρ οἵη. ἃ.Β.Ὁ. ὁ ἄνθρωπος ἐν 
ΠΟΥΤ. ἴῃ τη. Μ8115 Ὀ15 ἁνήρ. ΥὟ. δῇ Η. 6γ. 4. 8, 22. εἶπας Ἀ. Β.Ο. Οι. εἶπες. 
γε βούλεται Β.Ο.Π.Ἐ1.ΚῸΡ. Τ᾿ ἴὴ τηᾶγρ᾽. γε βούλου τε ἃ. (εἴ. γ᾽ ἐβούλου. ἔδοξε 
Δ. Β. ΟΕ. 1: κατορυχθῆναι Α.Β.Ὁ.Ε. Οεῖ. κατορυγῆναι. 12. πάντες ρΡοβὲ 
ἀνέκραγον οτη. ἃ.Β..Ε. πάντας Ε, ὀλίγα Α. ὀλίγου Μ. παίσαιεν Ἐ. --". Τ. 
ἄλλους Ἠ αἰοΠΙ ΠΞοΠι8. ἄλλος Α.Β.0.Ε. Οεί. ἄλλον. ἐκέλευε Α.Β.0.Ε. ἐκέ- 
λευεν Ἐν, Οεί. ἐκέλευον. ἀνίστατο Ἀ.Β.Ο.Ε.. Ἐ3. πολλοὺς Ροβί ἄνδμας ΟἸΏ. 
Α.Β.Ε. ἕνεκεν Α.Β.0.}.Ε.Η.Ζ. Οεῖ. ἕνεκα. ὅσοις Α.Β.Ο. ὅσοι Ε;. 
(ε(. οἷς. ἡμᾶς Δ. Ε.. ὑμῶν Β. Οεί. ὑμᾶς. λειπόντες . προσθέοντες ).1.Ζ. 
ἁρπάζεισ Ο. ἡμῶν Ἀ.Ἐ. Οει. ὑμῶν. ἀπολλώμεθα Α.Ο. 14. καὶ οτη. ἢ. 
μάλα πιεζόμενον Ἀ.Β..Ε. αὑτὸν] αὐτὸν Α.Β.Ο. (εἴ. ἑαυτόν. καθιζομένους Α. 
καθιζόμενος Β.(Ο. μόλις Α.Β.Ο. ὅδ. μόγις. μόγις ροξβί σκέλη οπι. Α.Β.0.Ε. 

13. ὀλίγας] πληγὰς, υὐ τ. ΝᾺΡ. υδὶ προΐεσθαι βοτιρίαπη τιᾶ]ο. 5ΟΗΝ. 
972. πολλάς. κατέμαθον ἀναστὰς] Η. 6Υ. 1, ὅ, 4: 

14. προϊέμενον αὑτὸν] ΟΥτορ. 7» 8» Καταμαθὼν καταστασιαζόμενος. 
"6, ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτὸν, 

-- 

"νἀ." . 

΄ 

νων ὅν. .. ««ἀπὐὐϑα δ ἶνν . ἡ 

«ὡὐὐὐ“«“ῳἀνα νὼ»... 

-,,.» 



118. Κ. ΘΑΡ. ΥΠΙ|. φρβ 
Χ Ἂ Μ 4 , 

βὼν ἐκ τούτου καὶ ἄλλον ὁπότε ἴδοιμι καθήμενον καὶ βλα- 
“4 Μ Ν Ν -“ 

κεύοντα; ἡλαυνον" τὸ γὰρ κινεῖσθαι καὶ ἀνδρίζεσθαι παρ- 
εἶχε θερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα, τὸ δὲ καθῆσθαι καὶ 
ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ τε ἀποπήγνυσθαι τὸ 
αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσθαι τοὺς τῶν ποδῶν δακτύλους, 

ιό ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε παθόντας. ἄλλον δέ γε ἰσως [7] 
ἀπολειπόμενόν που διὰ ἡ ῥᾳστώνην καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς 
τοὺς πρόσθεν καὶ ἡμᾶς τοὺς ὄπισθεν πορεύεσθαι ἔπαισα 

ιγπὺξ, ὅ ὅπως μὴ λόγχῃ ὑπὸ τῶν πολεμίων παίοιτο. καὶ γὰρ 
οὖν νῦν ἔξεστιν αὐτοῖς σωθεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαθον 
παρὰ τὸ δίκαιον, δίκην λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις 

4 τς ὃ: Ο 5 77 ΕΝ Ε 

ἐγένοντο, τί μέγα ἂν οὕτως ἔπαθον ὅτου δίκην ἂν ἠξίουν 
7 ε σι ΒΥ «ε Ψ ᾽ Ἁ φ Ρ" ΕῚ “ 

18 λαμβάνειν ; ἁπλοῦς μοι, ἐφη: ὁ λογος" εἰ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῷ 
Ἷ ς Ἕ “ γ, Φ σι. δ ὦ 

ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ ὑπέχειν δίκην οἵαν καὶ γονεῖς υἱοῖς καὶ 
’ὔ Ν ς ᾿ 7 

διδάσκαλοι παισί. καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ κάουσι καὶ τέμνου- 
5» “ ’, “-“ ’ 

τοσιν ἐπ᾿ ἀγαθῷ. εἰ δὲ ὕβρει νομίζετέ με ταῦτα πράττειν, 
5 7 Ὄν ΄σι 3 Ν σ΄ Ἀ ΄ι σι ΄ι Ο 

ἐνθυμήθητε ὅτι νῦν ἐγὼ θαρρῶ συν τοῖς θεοῖς μᾶλλον ἢ 
7 7 Ἷ 5 σι ΟΝ ὦ 3 

τότε καὶ θρασυτερὸς εἰμι νῦν ἢ τότε καὶ οἶνον πλείω πίνω, 
» »ΨΦ Ε] ΄ ’ 5 Σ»Ω Ν « ἊΝ Ε ζω Ἅ 

20 ἀλλ ὅμως οὐδένα παίω" ἐν εὐδίᾳ γὰρ ὁρῶ ὑμᾶς. [9] 

[8] 

ὅταν δὲ 

χειμὼν ῃ καὶ θάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται, οὐχ ὁρᾶτε ὅτι 

καὶ νεύματος μόνου ἕνεκα χαλεπαίνει. μὲν πρῳρεὺς τοῖς ἐν 

πρώρᾳ, χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ : : ἱκανὰ 

γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ μικρὰ ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπι- 

τ6. ἀπολει- 
ΟἿ, ἐκ ἡμΠΘ ΒΚΎ: 

15. τὸ δὲ δὲ [.. ἡἥσ. τινὰ ἔχειν Κ. ἀποπνίγεσθαι τὸ 
πόμενον ἃ.Β.Ο. Οεῖ. ὑπολειπόμενον. που δα ἀππί Α. 
καὶ---πρόσθεν οτη. Δ. παίοιντο Α.Β.ὉΟ. ὑμᾶς Ὁ.}.1. 17. νῦν οτη. Εἰ. 
ἂν ροβῦ μέγα οτῃ. Α.Β.Ὁ. παρὰ--ὅτου Ὥ. ὅτου Α.Ο. (εἴ. ὅτι. ἂν δα- 
ἀυπηΐ Α.Β.Ο Ἐ.. ἠξίου . 18. ἐγὼ γὰρ αῃΐθ εἰ οὐ. Α.Β.0.. γονεῦ- 
σιν υἱοὶ Β.(, γονεῦσι υἱοὶ ΚΕ. γονεῦσιν οἱ υἱοὶ Α, διδασκάλοις παῖδες Εἰ. ἱ οι 

δἀάαπί Α.Β.0.0.Ε.Β1Κ. καίουσι καὶ τέμνουσιν Α.Β.ΟΟ. (ει. τέμνουσι καὶ 
καίουσιν. κᾷάουσιν ἴ,. κάουσιν “". 19. ὕβριν Α.Κ. θαρσῶ ΔΑ.Β.6, 

εὐδείᾳ Α. 20. ἐπιφέρηται] φε ἴῃ τ88. (Ὁ. 
χαλεπαίνει δὲ καὶ Δ. τοιούτῳ δικαίως καὶ ἘΣ. 

αἷμα Α. 

τ 

ὁρᾶται Β. ΡΥ. νεύματος Α. 

15. θερμασίαν] Εογτηᾶ το]θοΐᾶ ἃ ΡΏτΥ- 
ΠΙΟΠΟ Ρ.114» ΠΟ ΤΩ] ΠῈ5 Βαβρθοΐα 4 ΆΤη 
ἐλασίαν, φᾳοα 1η ἔλασιν τιπΐαν! ΗῚρ- 
ῬΆτΟΉ. 4; 4 

18, κάουσι καὶ τέμνουσιν] ΑἸ1ὰ Ὠυ]τ5 
ἸοσΌ ΟΠΙ8Β οὐ ΟἹ 118 ΘΧθιρ]α ν. ἴῃ 
68. δίθρῃ. ν. Τέμνω. 

20. μεγάλη] ᾿λιογοῖ! 2, 554: ““5εα 

4.881 ΠδιιγΔΡ115 ΓΠΔΡῊΪ5 ΤΠ] 5616 60- 
ΟΥ̓Ὶ8Β αἸβ]θοίαυθ βο]θύ τηαρ ΠῚ ΓΠΔΓΘ 
[5 ΠΙΝΘΝ πᾺ ΤΩΝ εἴς., σομηρδῦδῦ 

Ηαϊοπίηβδοη. ΒΟΉΝ, ΟὈὐμπἸπηροηαᾶα 
Ροΐπι8 μεγάλη ἐπιφέρηται. Αὐτῖδη. ἃ- 
Ὠδ:, ἢ. ΖΝ 2:.. Ὁ Εὐφράτης ἦρος 
ὑποφαίνοντος μέγας τε ἐπέρχεται καὶ 
ὑπερβάλλει ὑπὲρ τὰς ὄχθας. 



966 ΕΧΡΕΘΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

“ σ δὲ ὃ 7, 37 3 Ν δῖ» “-“ ΄ 

“ι τρίψαι. ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ὑμεῖς κατεδικα- 
Ἴξ ον 7, ᾽ 7 7 . »5“ “5 « 

σατε" ἔχοντες ξίφη, οὐ ψήφους, παρέστητε, καὶ ἐξῆν ὑμῖν 
9 ἘΞ » - ,“ Ἢ ΄, ᾽ Ν Ἁ ,ὔὕ 2 ΄ ἐπικουρεῖν αὑτοῖς, εἰ ἐβούλεσθε: ἀλλα μὰ Δία οὔτε τού- 

Ν “ ΕΣ Ἁ » Ν » ΄σ ᾿Ξ 

τοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε. 
΄-΄ 3 7] » 7] ΄ ΄-΄ ΄ 7ὔ 

22 τοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς κακοῖς αὐτῶν ὑβρίζειν 
35.“ 3 7 Ψ Ν 527 ω Ν » Χ 

ἐωντες αὑτοὺς. οἰμαι γαρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὑτοὺς 
δ Ν » ͵ Ν “ ΄ "»Ἅ 

“3 εὑρήσετε καὶ τοτε κακίστους καὶ νῦν ὑβριστοτάτους. Βοιῖ- 
ΩΝ « ΄ ε Χ ΄ Ἁ ν ε 

σκος γοῦν ὃ πύκτης ὁ Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο ὡς 
τα ᾽ 7 Ἂ, 7 “ ’ ΄“ 

κάμνων ἀσπίδα μὴ φέρειν, νῦν δ᾽, ὡς ἀκούω, Ἱζοτυωριτῶν 
Ἃ, Ἵ, 5» ᾽ Ἃ κ “ “- 3 

»"Ἁ«πολλοὺς ἤδη ἀποδέδυκεν. ἣν οὖν σωφρονῆτε, τοῦτον τά- 
7 ,, Δ Χ ᾽ σ΄ Χ Ν Ἁ ΄ 

ναντία ποιήσετε ἢ τοὺς κύνας ποιοῦσι τοὺς μὲν γὰρ κὺ- 
Χ Ἂ Ν ᾿ « 7’ ’ὔ Ἁ ᾿ ’ 

νας τοὺς χαλεποὺς τὰς μέν ἡμέρας διδέασι, τας δὲ νύκτας 
ἘΝ δὰ ΄ Ἁ ΕΝ ΄- Χ ,ὔ ᾿ ΄ 

ἀφιᾶσι" τοῦτον δε, ἣν σωφρονῆτε, τὴν νύκτα μεν δήσετε, 
» ᾿, Ἁ 327 ΄’ σ ᾽ 

25 τὴν δὲ ἡ ἡμέραν ἀφήσετε. ἄλλα γαρ, ἐφ, θαυμάζω ὅτι εἰ 
μέν τινι ὑμῶν ἀπηχθόμην; μέμνησθε καὶ οὐ σιωπᾶτε" εἰ δέ 
τῳ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα ἢ πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἢ ἄσθε- 
νοῦντι ἢ ἀποροῦντι συνεξεπόρισά τι, τούτων δὲ οὐδεὶς 
μέμνηται, οὐδ᾽ εἴ τινα καλῶς τι ποιοῦντα ἐπήνεσα οὐδ᾽ εἴ 

,) 2 3 ἈΝ ἢ ἢ, ε » 7, »ῸΧ ᾿᾽ 
τινα ἄνδρα ὄντα ἀγαθὸν ἐτίμησα ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲ του- 

, 5 Ἀ Ἁ , ον 7 4. ῳΨ 

χότων μέμνησθε. ἀλλὰ μὴν καλὸν γε καὶ δίκαιον καὶ ὅσιον 
Ο ΄ » -“ ΄ο΄. Ἃ - ΄σ' ΄ 

καὶ ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν μεμνῆσθαι. 

21. τότε ροβί κατεδικάσατε οτη. ἃ.Β.ὉΟ. ἔχοντες ξίφη οὐ ψήψους Α.Β.Ο.Ε. 
Οεί. ἔχοντες γὰρ οὐ ψήφους ἀλλ᾽ ὅπλα. παρέστητε Α.Β. παρήστητε σ. πα- 
ρειστήκειτε Ὁ). (ὐεῖ. παρεστήκειτε. τούτους Α.Β.Ο. ἐπικορνεῖτε Α.Β.6..1.. 
τὸν] τω Ὁ. τ. ἀγανακτοῦντα Β. ἐπαίετε οτη. ἃ.Β.Ο. 22. ἐθέλετε 
Α.Β.6.1. θέλετε Ζ. (εἴ. ἠθέλετε. εὑρήσετε καὶ Α.Β.Ο. εὑρήσετε Ἐ᾿.1. σοΥ- 
τεοΐαβ. (ὐεΐ. εὑρήσεσθε. ἀντὶ τοῦ εὑρίσκετε τηᾶγρὸ Ὁ). πο βοῖσκος Β. 
γοῦν Β.Ο.Ε.. οὖν Α. Οεί. μὲν οὖν. ἀσπίδα μὴ] τὴν ἀσπίδα ΕἸ. ἐγὼ ροξέ 
ὡς Οτη. Α.Β.ΟΙ. κοτυωρυτῶν Α. κοτυριωτῶν Ε1.Κ. ἤδη δἀάυῃί ΑΒῖθι 
24. ἢν Α.Β.Ο. (ει. ἄν. σωφρονεῖτε Α. τοῦτον ϑίερμαπιιβ, τούτων Β. (εἴ. 
τούτῳ. ἢ) ὗ Α.1.. ποιοῦσιν" ἐκείνους μὲν γὰρ τὴν ἡμέραν Β. διδέασι Ὁ. δεδίασι 
Α. δεμοῦσι (εἰο)8. (εἴ. δεσμεύουσι. ἢν Α.Β.Ο. Οεί. ἄν. νύκταν ἸΚ. υὖ 866- 
Ρἰυ8 8111. 25. πόλεμον Α.Β.Ο.Ε. ἀπήρυξα) "." ΞΈΡΕΙ απ Β. ἀπεκήρυξα .Ε.. 
Ε,--Τ  1.Ζ. συνεξεπόρισα ῬΟΥΒΟΠΊΙΒ, αἱ Ζ., 4] συνεξεπορίσαντι, συνεξεπό- 
ρησα Α.Ο. συνεπόρησα Β.Ε. συνεπόρισα Ρι. Οεί. συνεξευπόρησα. Οοηξ. 
86 », 6,19. τούτων δὲ Α.Β. Ο. Τ. τούτων δ᾽ Ὠ.Ε.1.Κ.1,.2Ζ. δεῖ. τούτων. τι 
Ροβί καλῶς οἴῃ. ἃ.Β.Ο.Ἐ.. ὄντα ἀγαθὸν Α.Β.Ο. (εἰ. ἀγαθὸν ὄντα. οὐδὲν 
Α.Β.Ο.Ε. 26. καλόν τε .Β.Ο.Ε 

21. κατεδικάσατε] Κεδίτο 7μαϊοῖο αἰ6- 24. διδέασι ρτγερεῖα!ξ Ῥογβοπὰβ δὰ ἢ. 
οἰαγαδίϊδ, τοοῖθ νοῦξ Ηπυςοῃϊπβοπ. 1. εἵ δα ἤοιῃ. Οαγξβ. Μ, 54. Οοπιρα- 
5ΟΗΝ. ταὶ δυο ἢ! διδείασι, δόα μεύδυθα οἵ 

οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε) ἱπηρετίθοϊτιπι δίδη ἀρ. ἤοηι. 1]. ΔΛ, 1ο5. 
ΒΕΘΙΠΔῈ ΠῚ ἸΘΘ6Π1 3, 2, 21. 5ΟΗΝ, 

ἐ 
8 
ἔ 

ἣ 

ὃ 
κ: “ὦ 

[10] 

ὕἵ 



118. Υ. ΟΑΤ. ΨΗΗΣ 361 

» 7 ᾿ Χ 3 ᾿ 

Εκ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνησκον. καὶ 
͵ κέ ΄ 3 

περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 

περιεγένετο Α.Β.(ὐ. περιεγένετε Εὶ. (ὐεί. περιεγένοντο. 

26. περιεγένετο] [)6 ΠΟὨνΘΓΒΙΟΠΘ Τα- 
ΓΌΠῚ 10 ΘΟΠΕΡΑΓΙΠ (οἰ ἢ περι- 
γίγνεσθαι, υἵ 4110] περιίστασθαι. Ῥμα- 
οΥαΙ465 6, 24: Καὶ τοὐναντίον περιέ- 
στη αὐτῷ, 1. 6. Τ68 Ἰρβὶ. οΘεββιῦ ΔΙΠΓΕΓ 80 
ΒΡεγανοναῖ, ᾽ν 521. Καὶ περιέστηκεν ἡ 
δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη--- 
νῦν ἀβουλία καὶ ἀσθένεια φαινομένη. 
4. 12: Ἔς τοῦτό τε περιέστη ἡ τύχη; 
ὥστε ᾿Αθηναίους μὲν ἐκ γῆς ἀμύνεσθαι 

ὡς Β. 

ἐκείνους ἐπιπλέοντας. 5ΟΗΝ. Ἐ)αβά. 
ΡΟ: Περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τε μέλ- 
λουσιν ἀλγεινοῖς μὴ προκάμνειν καὶ ἐς 
αὐτὰ ἐλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρου----φαί- 
νεσθαι" οἷ αἸϊα Ἰρϑ81118. Δ] ΟΥΠηατι6 οχ- 
ΘΠΊρ]δ ν. ἴῃ 65. ϑίβρῃ. ν. Περιγ. Ρ. 
8ΟΙ Β, Ὁ, ΒΙΠΉΠΠΤΟΓ δαΐθιη Ογτορ. ύ, 
2. 2 : ᾿Ἐπειδὴ ἐ ἐγένετο αὐτῷ ὥστε χρή- 
ΡῸΣ ἃ, εὐεργετεῖν. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΚΤΟΝ. 

ΚΦ, Α. 

Ἔκ τούτου δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς 
ἔζων, οἱ δὲ καὶ λῃζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγονίας. ἐκλώπευον 
δὲ καὶ οἱ Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀποσκεδαννυμένους, 
καὶ τῆς νυκτὸς τοὺς πρόσω σκηνοῦντας ἐπειρῶντο κακουρ- 
γεῖν: καὶ πολεμικώτατα πρὸς ἀλλήλους εἶχον ἐκ τούτων. 
« ὸὲ 7 

“ὁ δὲ Κορύλας, ὃς ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων, 
» εἶ Ἄ Ψ' 27 [χὰ Ν 

πέμπει παρὰ τοὺς Βλληνας πρέσβεις ἔχοντας ἵππους καὶ 
Ν Ν ,ὔ “ σ΄ "5 Χ 

στολᾶς καλᾶς, λέγοντας ὅτι Ἀορύλας ετοιμος εἴη τοὺς 
σ΄“ ᾽ » “- 7 » “- ε Ἁ Ν 

3 Ἑλληνας μῆτε ἀδικεῖν μητε ἀδικεῖσθαι. οἱ δὲ στρατηγοὶ 
» “ἢ [χ4 Ν Ν Ψ Χ “-“ “-“ ΄ 

ἀπεκρίναντο τὶ περὶ μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιᾷ βουλεὺυ 
εὐ ὦ 7 Ἢ 5ες. 9 

σοιντο, ἐπὶ ξένια δὲ ἐδέχοντο 

καὶ Δἀἀππὶ Α.Β.6Ὁ. Ι. ἀπὸ] ἐκ Ζ. 
νίας Β. 
γὰρ 10. δὲ ροβί νυκτὸς οἵη. Α.Β.Ὁ, 
μικώτερον. 2. αὐτὸς εηΐα ἀδικεῖσθαι οτα. Α.Β.Ὁ.Ε.. 

βου 

Οεΐ. ἐν. ἀἀλεύσαιντο Ζ. 

2. στολὰς καλὰς) “Τὴ ΤΟΡ68 βθηΐ 
γγῈῚ8. ΡΓΟΌΔΟΪΥ (Π6 ργοάμποθ οὗ {ῃ6 
Ἰοοπιβ οὗ διπορὲ πᾶ Κοίγογα : ἐπδ8ῖ 
85 [η86 ᾿ΓΠΓΔΟΙΔη ΡΥΙΠΟΘ5 τι5888 (0 το- 
οοῖγα πα τνουθῆ πα τηβίδ]]ο ἔα ΤΙ 8 
ἔγοιη ρθάξδγα δπα [Π6 οἵμεσ ἀτβοίδῃ 
ΘΟ]ΟΠΪ65. ΟἹ {Π 61} σοδβί---ὑφαντά τε καὶ 
λεῖα καὶ ἡ ἄλλη κατασκευὴ εἴς. (ΤΠ- 
κδ: α, 1). τοι. ΗΐοΣ, νοὶ. ὁ. ἃ". 
τού. 

μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι] Ἐϊδάθηη 
ἔοστηι]ᾶ 8. 14, δρια Ρ]αΐ. Βδιρ. 2, ρΡ. 
359 Α, ἴῃ ᾿πβοῦ. ἂρ. Βοβοκῃ. (οοη. 
Αἴμοη. νο]. 2, Ρ. 749, 21, οσυἱ αὐτὸς 
Ηὶς ἱπίθγροβιίββθ νἹαθίασ, φαὶ πθοθββᾶ- 

3 7 ᾽ὕὔ Ἀ Ἂς 

αὐτοὺς: παρεκάλεσαν δὲ καὶ 

ΓΛΌΥῚ ληιζόμενοι. ἐκ παφλαγο- 
ἐκλώπευον ἃ.Β.(. ϑυ14885 ν. ἐκλώπευον. (ὐεὲ. ἐκλόπευον. δὲ] 

πολεμικώτατα .Β.Ο.Ε. Οεῖ. πολε- 
4. σὺν Α.Β.0.Ε.Ζ. 5.ν. 

ἐπὶ δὲ ξεινία Α. ἐπὶξένια δὲ Καὶ. (ει. ἐπὶ ξενίᾳ δέ. 

ΤΠ ἀποροῖ ρτορίεν τοὺς Ἕλληνας, ἀξ 
4; 4: 6. 

8. ἐπὶ ξένια μοί ψφαδτη ἐπὶ ξενίᾳ ρτο- 
Ὀαπάπτη 6588 δριια δηξαϊο 65 αἸχὶ δᾶ 
ΘΊΘΡΕ. ΤῊ65. ν. Ξενία. Αἴᾳαθ ξένια εχ 
ἢ. 1. εἰϊανογαΐ Ἰατὰ Βυάεθιιβ, αχ ΘΟ] 8 
ΘΙ ΘΡΠΔΠα5 ν. Ξένιον. Υ'. δὰ 7, 6, 3, 
ἊὈῚ Ρῥ]ουψαθ ξένια, αὖ ομηπαβ Η. 6ΟΥ. 
6, 4, 2ο. Βυΐβὰβ ξενίᾳ οὐηποβ δ᾽ εεί. 
3, 4. Αοᾶ ἃ οσοΥγθοΐογιθιιβ ᾿ΠοΥΥΙ 
Οδίθη αν νὰγ. 807. ρα Πϑηοβίῃ. Ρ. 
81, 10, ὉΌῚ ξενίαν τῃ 1Ππ4 τηϊπΐαΐατη, 
οἱ Ἰεσθηάαμ) ἕένια, αὖ ὩΠῸΒ 85 ΠΘ 80- 
σοηΐμ. 

»»ὡὩὉὩ--- ΎΠΘΘ Ν Ψυ ΦΝΝ 

τον» Φαῦν- 



ΒΟΥ͂Σ, ΟΑΡῚ 1; 209 

- Ρ ᾽ "- ἃ , ΄ 53 7 
ἀτῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὺς ἐδόκουν δικαιοτάτους εἶναι. θύ- 

Ἁ ΄ “- ᾽7ὔ 3 « “ 7 

σαντες δὲ βοῦς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν 
.᾽ » “ σ΄ Ἀ 

μὲν ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κατακείμενοι δὲ ἐν σκίμποσιν 
᾽ “ ἢ Ὁ Ξε Ξ 

ἐδείπνουν, καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρίων, οἷς ἐνετύγ- 
δχάνον ἐν τῇ “χώρᾳ. ἐπεὶ δὲ σπονδαί τε ἐγένοντο καὶ ἐπαι- [3] 
ὦνισαν, ἀνέστησαν πρῶτον μὲν. Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν 
ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ 

7 “- “- Ἄ Ν ἰχά Ν 

κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" τέλος δὲ ὁ ἕτερος τὸν 
σ ᾿' ΄- Ως Ν 32, 

ἕτερον παίει, ὡς πᾶσιν ἐδόκει πεπληγέναι τὸν ἀνδρα" ὃ δ᾽ 
327 ΄΄ - 7 

δέπεσε τεχνικῶς πως. καὶ ἀνέκραγον οἱ Παφλαγόνες. καὶ 
ε Ἁ , ΝΛ .Ψ, Ὡς ΕΣ ΧΩ » , ἡ ᾿ς 

ὁ μὲν σκυλεύσας τὰ ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σι- 
Ψ 5) Ἃ “ ω “- “ ᾿ ϑ 54“. ) ε 

τάλκαν᾽ ἄλλοι δὲ τῶν Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς 
, 5 Ἀ 5. Χλ : 7ὔ Ν ἴω 9 ἴω 

“τεθνηκοτα᾽ ἢν δὲ οὐδὲν πεπονθὼς. μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες [4] 
Ν ΄ ΄ ἃ 3 χ , 

καὶ Μάγνητες ἀνέστησαν, οἱ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν κα- 

ἐδόκουν δικαιοτάτους ἌΡ: ΟῚ, (δι. ἐδόκει δικαιότατον. 4. βοῦς τῶν αἶχμ. 
Α.Β.0.. τῶν αἰχμ. βοῦς ΕΝ, (Οεΐ. τῶν αἰχμ. βοῶν. σκύμποσιν ἃ. σκίμποσιν 
ΒΟ, Ε. (ει. στιβάσιν, πί ΑἸΒΘη. 11, Ρ. 476 (ύ, οἰΐδηβ κατακ. -- ποτηρίοις. ἐκ 
κερατίνων ποτηρίων; Β.Ο. ἐν κερατι Ὁ 5.0. ) ων (1η πηδγρ'. ν) ποτηρίων Α. Οεί. κε- 
ρατίνοις ποτηρίοις αὕτη ΑἰΠΘΠξΘΟ. ἐτύγχανον Α.Β..Ζ. ἐπετύγχανον 1).Ε.1. 
ἘΦ. 5. αἱ ἀηΐα σπονδαὶ οτῃ. ἃ.Β. ΑἸΠΘΗ. ̓  ἐπειδὴ σπονδαὶ---ἐλαύνει οἱ- 
[ΔΠ81, Ρ. 15 Εν, 5β6α τηδ]θ δος τϑίθγεῃβ δα τὸ παρὰ Σεύθη τῷ Θρᾳκὶ συμπόσιον. 
ἐπαιάνισαν ἢ.Τ.Ν.Τ. πρῶτοι Αἰῃεη. μὲν ἀἀάυπί Α.Β.0.Ε. πρὸς 
οἵη. Α. ὠρχοῦντο ΑΙΠΕη. ἥλλοντο Α.Β.Ο.Ε.Η.1,. Ατῆθη. (Οὐδ. ἥλοντο 
δαί ἥλωντο. Ηᾳας γοβριοῖῦ Ἐπαβίδῃ. Οα. Ρ. 1596, 2ο. πᾶσιν ἐδόκει Α.Β.6. 
πᾶσιν εἶναι δοκεῖν 1). Ἐ..---Τ,.1.Ζ. (εί. πᾶσι δοκεῖν. πεπληγέναι Α.Β.Ὁ, Αἴπεη. 
Οεί. πεπληχέναι. ἄνδρα Α.Β.Ο.Ἐ. Αἴῆεη. (ὐεέ. ἄνθρωπον. ἔπεσε ΔΑ.Ο. 
Αἴπεη. (Οεΐ. ἔπαισε, ἔπαιδε Β. ρτ. 6. καὶ ἀνέκραζον ἵζ. καὶ πάντες ἀνέκρα- 

ἐ 
γον Αἴῃθβῃ. τὸν δαάππί Α.Β.. σιδαλκὰ Ὁ.ἘΕ'--- ΄ Τ᾽, ΘΟΥΤ. ἴῃ τηᾶτρ. σιδάλ- 
καν ἸΡ6Γ Ῥαυΐβ. ἜρΙῦ. ΑΥΠΘΠΘΙ. τεθνηκότα Α.Β.Ο.Ατμοη. Οὐεῦ. τεθνεῶτα. 
πεπονθώς] μὴ τεθνεώς Ἐ'---Τ,. μείω τεθνεώς 1.2. ΑἸα. ἢ. μετὰ τοῦτον Β. 
Αἴμεη. μετὰ τούτων Α.Οὐ. μετὰ τούτους Τὰ. αἰνειᾶνες ἃ.Β.Ο. αἰνιάνες 1).Κ. 
ἀνιάνες 1. μαγνῆτες Α.Β.0. καρπαῖαν 1).1. ΟἸϊζαπί ῬΗοΙαΒ εἴ Κ΄] 485. 

4. 106 τϑὰ ΠΘΟΥ̓ΠῸΠΣ ἴῃ ΘΟΏΨΙΨΠΒ 
οσοηΐ. ᾿ηογργείθβ δα «π]. (ὑεθβασ. 46 Β. 
ἔτ δ. 98: ΧΗΕΌΝ: 00]. Ἡόπι..]]. 
Θ, 189. Πρὸ γὰρ τοῦ εὑρεθῆναι τὴν 
τῶν ποτηρίων χρείαν κέρασιν ἔπινον. 
Οὐδ σοΟΠΒ γι ΟΙ0 18, ἢϊο ααοαὰθ 1]- 
Ἰαΐθβ. ΠΟΠΠ11]115, 811ὰ Θχϑιηρὶα ραημο- 
τηϊα5 Βαρρεαϊίαν! Οαρετο ΟΡβεῖν. 2, 
8. Ρ.. 261 Ξ- 200, ἃ Ζευηϊο οεἰΐαῖο. Ἔκ 
χρυσῶν πίνομεν φιαλῶν ΟΥΤΟΡ. 5, 2: 3 

5: πρὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο! 1)6 8Γ- 
τηδΐα 58] ΓΔ 010Π6, 4ὰ8 {10115 ᾿Ἰπΐεγθα οδ- 
ΠΘΠΕΡθιι5 νοΐθσθϑ δὴ ὈΔΙΏΔΙῚ ΠΌΔΙ 
(ὐὐδθοὶ βχϑύοοσα 86 οὖ ΟὈ]θοίαυθ 5016- 
Ῥαῃηΐξ, αὖ Ατηδζοηθβ (8]]Π[τη. ΠΊδη. 241, 
γ. ΘΡΔΠΉΘΙΙ. δα (Δ]]τὴ., Βαγοι. 1)6 
βαϊίαΐϊ. νείθσ. ἀςξ, Αοϑδά. Ῥατῖϑ. νο]. ὦ, 

Μοπίξαποοῃ. Απίϊα. ἔ. 2. Ὁ. 29]. 4, 5.1. 
ΗΥΤΟΗ. Θύμε αὔθ ΕΠ ΘΟ 
σοηνίνιο Χρη. ὕοην. α. 2. 

6. τὸν Σιτάλκαν] (Δ ΠΌΙΟΙ σ6Π18, ὰΠ- 
Ὧ6. οὰπὶ ΓΟ α]0Ὸ ἀἸοϊίατ. ΑΥΙΒίΟΡΗ. 
Αςἢ. 980: Οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν “Αρ- 
μόδιον ᾷσεται ξυγκατακλινείς. ΑΠΌρΡΒδ- 
Π6Β ΑΥβοποὶ 11, }. 503 Ε:: Ἔπειτα μη- 
δὲν τῶν ἀπηρχαιωμένων τούτων περά- 
νῇῃς. τὸν Τελαμῶνα μηδὲ τὸν Παιῶνα. 
ΤῈ Θία]οο ΤὨγασατη ΟἀΥΥβασάτη Ταρ6 
ν᾽ ἘΒπεΥ 2 2.20) 6ι6:, 10 01: 12. 50 
566., οὔ 4ὰεθ Ῥ]υσπα ἀθ ἤῸς ΠΟΙΊΪΠ6 
φοπίΟ]Ιπλτβ δὰ ΤΉΘΒ. Βίθρἢ. 

η. καρπαίαν) ΠαΒγςΠϊο ὄρχησις Μα- 
κεδονικῆ. Μαχίτηιιβ τ. 2158. 28, 4: 
Ὡς ἐγὼ οὐδὲ τὰ Αἰνιάνων θεάματα ἔπαι- 



21ὸ ΕἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

8 λουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἦν, 
ὁ μὲν παραθέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ζυγηλατεῖ, πυκνὰ 
μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρχεται" 

ὁ δ᾽ ἐπειδὰν προΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μά- 
χέται πρὸ τοῦ ζεύγους" καὶ οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἐν ῥυθμῷ 
πρὸς τὸν αὐλόν" καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν ἄνδρα καὶ 
τὸ ζεῦγος ἀπάγει" ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν λῃστήν" 
εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον 

οἐλαύνει. μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰσῆλθεν ἐν ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ 
ἔχων πέλτην, καὶ τοτὲ μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμού- 
μενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, 
τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο καὶ ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, ὥστε 

τοὄψιν καλὴν φαίνεσθαι. τέλος δὲ τὸ Περσικὸν ὠρχεῖτο 
κρούων τὰς πέλτας, καὶ ὠκλαζΐε καὶ ἐξανίστατο' καὶ ταῦτα 

τ πᾶντα ἐν ῥυθμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. ἐπὶ δὲ τούτῳ {ΠΡ 
ἐπιόντες οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ᾿Αρκάδων ἀ ἀνα- 
στάντες ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ἤεσάν τε ἐν 

[5] 

ἐν οτὰ. ἃ.Β.0. 8. ὅδε ροβέ ἦν οὔ. Α.Β.Ὁ. Ατῇεη. μεταστρεφόμε- 
νος] δὲ στρεφόμενος Α.Β.Ο. ληϊστὴς ὨϊΟ εἴ ᾿ηΐτὰ οἵ ληϊστὴν [.1Κ.1.. ἐπὰν 
Ατἴμδη. προΐδηται Αἴπεοη. προείδηται Β. προείδη τε ἃ.(ὐ. προσίδηται Ὦ.Ε. 
Ὁ ει. προσίδη τε. ἀπαντᾷ οτα. ΑΙΠΕΗ. οὔτ 566. καί. ἅπαντα Ἡ.Κ.Ι,., Ὠ. σοττ. 
ἴῃ τηᾶῦσ.. .Ζ. ἅπαντα 1. καὶ ρῬοβξῦ ἄνδρα οἵη. ΑΙ δη. ἀπήει. Α. ζεύ- 
ξας] δήσας ΑἴΠεη. 9. τότε ἴθγ Ὁ τοῖς πέλταις οἷ Ὀ15 τοὺς πέλτας Ε. 
-- Ὁ. ἔχων ὩΣ ὄψιν οτη. Α.Β.Ὁ. φαίνεται Ι.. 1ο. τὸ περσικὸν--- 
ὠρχήσαντο οἰἴδῃ5 Αἴδθη. τ, Ρ. τό Α, ̓ ὠρχεῖτο καὶ κροτῶν τὰς πέλτας ὥκλαζε---. 
κρούων Ἀ.Β.Ὁ. εἴ 4] Ροϑβί ἜΡΧΟΥ: καὶ ροϑαϊ Κι. (εἴ. κροτῶν. ἐξανίστατο Δ. 
Β.Ο.. Αἴ. (εξ. ἀνίστατο. καὶ ταῦτα πάντα ῥυθμῷ πρὸς τὸν ῥυθμὸν ἐποίει 
Ατἴἤεη. ἐποίει Ροϑβῖ ῥυθμῷ ρΡοππηΐ Δ. Β.Ὁ., ςεῖ. ροβῖ αὐλόν. 11. τούτῳ] 
τούτων Ζ. ἐπιόντες Α.Β..1}. ει. ἐμπίνοντες. μαντινῇς ὦ. τῶν) τ 
ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ ΠΕ ΟΓοθ ἸΔΓΙΟΓΊ8. ἐξωπλισάμενοι Α.Ο. Αἰμεπεριβ καὶ ἀρκάδες δὲ, 
φησὶν, ἀναστάντες ἐξοπλισάμενοι ἤεσαν ἐν ῥυθμῷ εἴς. 

νῷ, ὅσα ἐν πότῳ εὐφραίνονται Αἰνιᾶνες, 
οἱ μὲν δρῶντες, οἱ δὲ ὁρῶντες. ἄνδρες 
δύο μιμοῦνται μάχην, ὑπαυλοῦντος ἄλ- 
λου. ὁ μὲν αὐτοῖν γεωργός τέ ἐστι καὶ 
ἀροῖ, ὁ δὲ λῃστὴς καὶ ὅπλα ἔ ἔχει" κεῖται 
δὲ καὶ τῷ γεωργῷ τὰ ὅπλα ἀγχοῦ. ἐπει- 
δὰν δὲ ὁ 'λῃστὴς ἔλθη, ἀφέμενος ὁ ὁ γεωρ- 
γὸς τοῦ ζεύγους, δραμὼν ἐπὶ τὰ ὅπλα, 
συμπεσόντες μάχονται, παίοντες τὰς 
ὄψεις καὶ μιμούμενοι! τραύματα καὶ πτώ- 
ματα θεάματα οὐ συμποτικά. ἩΤ; 

8, ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἦν] : 
ΤΌΡ. 8, 1,20: Ὃ δὲ μέγιστος τρόπος τῆς 
ἀνάγκης ἦν, εἴ τις τούτων μηδενὸς ὑπα- 
κούοι, ἀφελόμενος ἂν ἄλλῳ ἐδίδου. Α- 
σα Αγ] 465 ἀραα ῬὨοίιπι οςοα. 250, 
Ρ. 454. ἃ. 9. ΒΕΚΚ.: Ἡ δὲ ἀναστροφὴ 

τε οἵη. θἘ. οἰἴαπι. 

αὐτῶν, τὸν μὲν χειμῶνα ἀφ᾽ αἵματος ζῶ- 
σιν. ὅδϊο ἀἸοῖϊταν αἴτιον δὲ, τεκμήριον δέ. 

1ο. Περσικὸν ὠρχεῖτο] [6 απο Ρο]- 
Ἰὰχ 4; τοο, 5600]. Ασϊβδίορῃ. ὙΠ θβπι. 
1175. Θυθιιβ δίδθυγειαβ Ογοαβίνς. 
Ορρ. νοὶ]. 5, Ρ. 226 Ε, δἀάϊὲ Αἰμεθη. 
14. Φ. 629. 8), Ηεεγοὶ. Υ. Περσικὰ, 
τόσα ἘΔ Δυλίορ. 4.11: ἴλρτι μὲν 
κούφοις ἅλμασιν αἰρόμενοι, ἄρτι δὲ τῇ 
γῆ συνεχὲς ἐποκλάζοντες, καὶ στροφὴν 
ὁλοσώματον, ὥσπερ οἱ κάτοχοι δινεύ- 
οντες, ΘΟΒΠΘΙ ου. ΟΥτΟρΡ. 8, 4,12, ὁρ- 
χεῖσθει τὸ Περσικόν. 

ἐν ῥυθμῷ] ὙΊνρ. ἘςοἸ. 6, 2): 8 
ΠΕΠΊΘΓΙΠ ᾿π 6 γ6.᾽" Θοτνίαβ, δ] ατα 
δα ΄τηοάἀπμη τῆν δὲ σδηθ]θηδο. 
ΗΥΤΟΗ. 



ΦΙΒΟΥΓ τ ΟἈΡ' 1. 271 

᾿ Ν κ ΩΡ ΥΝ ΤᾺ ε Χ ἢ 7, ν.Ἁ ΄ 
ῥυθμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν αὐλούμενοι καὶ ἐπαιώνι- 

Ά, “ » ΄- " ἈΝ Ν , 

σαν καὶ ὠρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσό- 
ἴω .Ἶ ᾿ , Ν ΄- 

δοις. ὁρῶντες δὲ οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας 
Ν ͵ “ 5 3 7 “ Ν 

τὩτὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσος [7] 
᾿ » 3 » Ν ΄ ΄“- 7 ἈΝ 

ἐκπεπληγμένους αὐτοὺς, πείσας τῶν ᾿Αρκάδων τινὰ πεπα- 
7 κ᾿ ’, «ε ἤ ’ὔ 

μένον ὀρχηστρίδα εἰσάγει σκευάσας ὡς ἐδύνατο κάλλιστα 
Ἁ ΄ “ «ε Ἂ, Α͂ 

καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην αὐτῇ. ῃ δὲ ὠρχήσατο πυρρίχην 
1ϑἐλαφρώς. ἐνταῦθα κρότος ἦν πολὺς, καὶ οἱ Παφλαγόνες 

ἤροντο εἰ καὶ γυναῖκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἔλεγον 
ὅτι αὗται καὶ αἱ τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατο- 

’ὔ “ Ν Ζ “- Χ ,ὔἹ τς 

πέδου. τῇ μὲν νυκτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
“- ᾿ ΄- Ν 3 Ν Ἂ 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στρατευμα- 
ἥν α, 38 ΄' ἤ 7] Ψ » ΄“- ἕ 7 

καὶ ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν Παφλαγόνας μήτε 
σ΄ ᾿ ἴω « Ἧ 7 ῇ - 

ἀδικεῖσθαι. μετὰ τοῦτο οἱ μὲν πρέσβεις ᾧχοντο᾽ οἱ δὲ 
σ΄ » Χ - ε ᾽ν 5. ἡ “ Ε ΄,ὔ 

Βλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα ἱκανὰ ἐδόκει παρεῖναι, ἀναβάντες 
, ς ,ὔ , ΄ ΟΝ » σον ΤᾺΝ 

ἔπλεον ἡμέραν καὶ νύκτα πνεύματι καλῷ ἐν ἀριστερᾷ ἔχον- 
Χ 7 “ »» 3 - » ᾿ 

τητες τὴν [ἰΪαφλαγονίαν. τῇ δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς Σινω- 

[8] 
14 

[9] 
Ν ς , 5» 3 Υ̓ “- Ψ “ 

πὴν καὶ ὡρμίσαντο εἰς ᾿Αρμήνην τῆς Σινώπης. Σινωπεῖς 

ἔνοπλον Ἐ ---ἶ;,. ἐπαιάνισαν Ἰ. Η. ΓΝ Τ.Ζ. ἐνώπλισαν Α.Β.Ο.Ε. ἐνωπλί- 
σαντο ΑἸΠθη. προσόδους Δ. ἐν ὅπλοις] ἐνόπλους Ὠ. ἐνόπλοις Ζ. ΤΣ 
ἐπὶ τούτοις Α.Β.( 1, Οεῖ. ἐπὶ τούτῳ. ἐκπεπληγμένους Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. ἐκ- 
πληττομένους. τινὰς Α. ὀρχιστρίδα Ἀ.Β.ΟΤΚ. εἰσάγει καὶ σκευά- 
σας ΖΦ. κάλλιστα) τάχιστα )ῇ. ἡ δὲ] ἡδέως Α. πυρίχην Α.Β.6. τ" 
ἤροντο Α.Β.Ο.1Ὁ. Οεῖ. ἠρώτων. Ν'΄. Βθοτηοίντι5 [)6 ε]ος. 5. 121.9. 1ὉῚ ᾿τθθύου 81188 
νατιοίαίθϑβ εἰ καὶ αἱ γυναῖκες. στρεψάμεναι ΔΑ. μὲν Α.Β.ΟΙΕΣ, (Οὑεξ. μὲν οὖν. 
τέλους Α. 14. ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ Ἡ.---Ἰ,.Ζ. παφλαγόνα Ε-- 1... μετὰ 
τοῦτο ΟΤΏ. ΔΑ. νύκταν Ἀ.Κ. 15. καὶ---σινώπης ΟΤΏ. Δ, ὡρμήσαντο 
ΒΟ. ἁρμήνην ΟΠ ἀρμήνη 5 Ξ ΘΡΠδητ 5 ΒΥΖ., 401 παρὰ δὲ Ξενοφῶντι ἐν 
᾿Αναβάσεως (ς΄) ΔΑρμήνην διὰ τοῦ ὦ. ἘΕἰχ φοάετῃ ρΡ6Γ ε Αὐνδῃ. Ρ. Ρ. Επιχ. ἢ. 15. 
(ες. ἁρμήνην. 

11. ἐνόπλιον] [)6 4π0 Ρ᾽ ΓΙ πᾶ Υ. ἴῃ 
ὙΤΠ65. Βίθρῃδηὶ. 

αὐλούμενοι) Ῥ]αΐο 1,6ρ. 7. Ρ.7ο1Α: 
᾽Ορχουμένους τε καὶ αὐλουμένους. ΟΥγ- 
ΤΌΡ. 4: 5» 7: Οἱ Μῆδοι ἔπινον καὶ εὐω- 
χοῦντο καὶ ηὐλοῦντο. 

προσόδοις] ἴῃ ΡΟΠΊΡῚ5 δα ἴθηηρΙα, 
ὉῸῚ ΡῬδθϑηθβ, Ῥυθοραθ ΑΡΟ]Πηὶ, τηὰ- 
ΒΙ0856. ᾿1ΠῸ00] 6115 σδηϊαδηΐῃν ; Ὠϊης 
σεπι5. ΠΟΟ σδγτηϊππατη ὑπορχήματα αἰ- 
οἴυχῃ ας. Οὐηΐ. αἸςοῖα τη (Ο]]ΘοΟΠ6 
ῬΙπαδνοογατη Εγαστηθηῃΐογιιαι Ηογηὶ- 
ΔΠᾶ ἢ. 238-42 εἴ Ρ. 54. ΒΟΉΝ. 

δεινὰ ἐποιοῦντο] ἐξεπλήττοντο τεοίθ 
᾿πίεγρυοίαίΐαν Ζθαη. ἰὴ πα. [Παρ Ή 
ἄποογα εβϑὺ ἀρὰ Ηεδγοάούπι, Τ πτιο. οἱ 
105 ἴῃ ΤἼΘ68. ϑίθρῃ. οἰξαίοβ. 

12. πυρρίχην) 1)εΒοΙ 1 ΡΙαίο [μ6ρ. 
5. ϑιθνΑ,, 8... «Οδηΐ. Ἰϑ:ογΕ-. ΔΗΙ: 
Βοπι: ..72. Ῥο!υκχ:το09. ἩΠΈΘΗ: 
Ααὰα. ΜΏΠ]ον. θογ. νοὶ]. 2, Ρ. 220. 

13. ἤροντο] ἈδΒΡΟΙΒῚ ῬΘΡὨΪΑΡΌΩΙ- 
Ῥὰ5. ὅδ] τα ]οηθη θθη6 οχρ]οδί Π6- 
τηθίτα8 ἀ6 Ε]οσ ΟΠ ὃ. 121, αἱ νοΥ- 
θὰ ΧοΟΠΟΡΠΟΙΠ 5 τηθιηου οι τϑοϊίαν!. 
5ΟΗΝ. ὐΟυοηΐ. δυΐδτῃ 1, το, 2. 

15. ᾿Δρμήνην] Αραα 8411085 νϑίθιβϑ 
(Οθορτάρῇοβ οοηβίβηξου ΒΟΥ ὈΙ ΓΙ ἸΟΟῚΒ 
Ὠϊο ᾿Αρμένη, 5686 δίορῃδηιϑ ΒΥΖ. [θβίδ- 
[Γ ἃρπμὰ Χομορῃοηΐθιη ἴῃ ΔΠΔΌΔΒῚ 
ΒΟΓΌΙ ᾿Αρμήνην διὰ τοῦ η. (ὐδίογυτϊη 
ἢϊς Ἰοσιι5 Με] 1, 19, 8 νοσδίαν 75 
για Ῥαρλμιασοπίαηιν ἤηῖξ.: ΘΙΤΆΌΟΙΙ 12, 
Ρ.545-: κώμη τῶν Σινωπέων ἔχουσα λιμέ- 



ΧΡ. ἘΕΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥΕῚ 

Ἀ -“ Ἁ 3 “ “ ; 7, δα 

δὲ οἰκοῦσι μὲν ἐν τῇ Ταφλαγονικῇ, Μιλησίων δὲ ἀποικοί 
᾽ - Ν ,ὔ ,ὔ -.,( ὦ » 7 Ἁ 

εἰσιν. οὗτοι δὲ ξένια πέμπουσι τοῖς “Ἑλλησιν ἀλῴιτων μὲν 
, Π 5» Ν ΄, 

μεδίμνους τρισχιλίους, οἴνου δὲ κεράμια χίλια καὶ πεντα- 
΄ Ν ͵ 3 “ ὩᾺ ή "4 Ν 

τόκοσια. καὶ Χειρίσοφος ἐνταῦθα ἦλθε τριήρη ἔχων. καὶ [το] 
ε Ἀ “- , 5 ’, 

οἱ μεν στρατιῶται προσεδόκων ἀγοντά τί σφισιν ἥκειν" ὃ 
3 ὦ Ἁ 5 Χ 5 Ψ Ἄ, ἘἮΨ 5 7 » ᾿ Ν 

δ᾽ ἦγε μὲν οὐδὲν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς καὶ 
3 7ὔ «ες 7 Ν « 32, Ν σ «εἩ ΄-“ 

Αναξίβιος ὃ ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτι ὑπισχνεῖτο 
» 7ὕ » ΄- ὕὔ ΄- 4 ϑ, 

Αναξίβιος, εἰ ἀφικνοῖντο ἔξω τοῦ Πόντου, μισθοφοραν 
» τ τ οὖ Ὁ .9 7 κι» 7 ᾿, 

τη αὑτοῖς ἐσεσθαι. καὶ ἐν ταύτῃ τῇ Ἀρμηνῃ ἔμειναν οἱ στρα- [τι] 
“- « ΄ 7 ε Ν ΜΝ. ΄ 5. 7 » Ἃ, 

τιῶται ἡμέρας πέντε. ὡς δὲ τῆς Βίλλαδος ἐδόκουν ἐγγὺς 
7 37 “-“ δΟ , 3 ᾿ 5 Ν “ ΕΥ 

γίγνεσθαι, ἡδὴ μᾶλλον ἢ πρόσθεν εἰσηει αὑτοὺς ὅπως ἂν 
27 4 5, 7 ε 4 ἘῪ . 

18 καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται. ἡγήσαντο οὖν, εἰ ἕνα 
σ΄ ΕΣ ΄σ ΕΝ ὉῬ 7 ΒΥ 7ὔ 

ἕλοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολυαρχίας οὔσης δυνα- 
Ν σ΄“ -“ ΄“ 7 Ν Ἂς ἣ χα ΄ 

σθαι τὸν ἕνα χρῆσθαι τῷ στρατεύματι καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέ- 
Ν 5 ’,ὔ ΄ “- ΕΝ ΄ ἐν 

ρας, καὶ εἰ τι δέοι λανθάνειν, μᾶλλον ἂν κρύπτεσθαι, καὶ 
3 53 7 - Ὁ ε ,ἷ » Ν ΕΝ , 

εἴ τι αὖ δέοι φθάνειν, ἧττον ἂν ὑστερίζειν: οὐ γὰρ ἂν λό- 
“ Ν 7] Ἀ Ν Ἷ ΄“ῶ, ἃ 7 

γων δεῖν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ ἑνὶ περαίνε- 

οἰκεῖν μὲν---ἀποίκους εἶναι Ἐμιβίαςϊὰ5. δα ΠΙΟΊΥ5. ν. 775. δὲ ροβὲ οὗτοι 
ΒΟ πηΐ Α.Β.0.Ε. πέμπουσι τοῖς] πέμπουσιν Ὦ. ἕλλησιν] ἔλλησι 
καὶ Ζ. μὲν οτη. Α.Ο. οαπῃ δὲ Β. πεντακόσια) τριακόσια Ἴ“. ΘΟΥΤ. 1π τη Υρ'. 
τῷ τριήρη Α.Β.Ο. Οεί. τριήρεις. προσεδόκουν ΔΑ.Β.Ο. σφίσι. σφῖσιν Ο. 

ἀπήγγελλε Β.Ο. ἀπήγγελε Δ. Οὐεἰ. ἀπηγγέλλετο. ὁ---ἀναξίβιος 
οἵη. ἃ. καὶ δηΐθ ὅτι Β.Ο. ἀφικνεῖτο Α.Ο. ἀφικνοῖτο Ἡ. ,. Ῥ, ἀφικνεῖντο Β. 
μισθοφορίαν ᾿.Β.0. Ε. 
νεσθαι ] ἴῃ τάϑιιτα Β., 4] φε.. 
18. ἡγῆσαν Α. γ᾽ οὖν α. 
βουιρίο 0. 
μᾶλλον ἂν καὶ κρύπτεσθαι. 

να : ΘΡΙζΟπηδοΥἹ ΒΓΑ ΟΠ Ρ. 155» ἄκρον 
καὶ λιμὴν πλησίον Σινώπης, τετειχισμέ- 
νον, ἔρημον : οἴϊδτη Ρ]ΙηΪϊο 6, 2, ορρῖ- 
αἴμηι, αὶ νι τϑίσθυσα δ Ἰοοα ἀ6- 
βουΐα : ϑίθβρῃδῃπο ΒυΖ. κώμη Παφλαγο- 
νίας : Αὐτίδηο Ρεου. Ρ. Εὶ. Ρ. 15 λιμὴν, 
τππᾶθ ἀβαῖδ 86 ΠἸἼΠΟΡΘη ἔπουϊηΐ βίδαϊα 
40: 8564 ϑέσαρο ἤδης αἰβίδῃηςξιδπι ἔα- 
1556 ΠαΡΓαΐ ΒίδαἸ ΟΥ ΠΤ 50, ΓΘ] τπι6 ΝΜ δΓ- 
οἰδηπβ Ηογ80]. Ρ. 72, σαὶ ἀἸοΙαΓ κώμη 
καὶ λιμὴν μέγας : δἴατιια δον ]δοὶ Ρ. 323, 
πόλις Ἑλληνὶς καὶ λιμήν. ΖΕΌΝ, 
Οοηῇ, Μδηποσγί. ἄβθορτ. νο]. 6, ρατΐ 5, 
Ρ.τό. ΞΌΗΝ. ἘΒεβθξαϊ βριγζατη 16- 
ΠΕ, πῇ δριια θρμαμπυμῃ, ϑίγαθο- 
Π6ΠΊ, ῬιΟΙ]Θηεριιτη οἕ 1 αὔποβ, 46 αα]- 
45 ΤΖΞοθθοΚ. δα ΜεΪδπὶ νοὶ]. 2, ραγί. 
Ι, Ῥ. 506. Σινώπη δαΐεπι ᾿Π|Ε]]Προηάᾶ 
ΤΕΡΊΟ ΙΠΟΡΘΉΒΙΠΠ1, πὶ ΑΥὙΤΉΘΠΘ 8]1- 
“αδηζιπι Α Ὁ γ06 αἰϊβίαγεί, 

ἡ. ἀρμηνῇ Δ.Ο. ἁρμονῇ ΟΟ. Οεΐ. ἁρμήνῃ. γίγ- 
αἹΣ ῬΙῸ γιγνε. 

λαμβάνειν Β. Η.1. ρκ. Κ. 1. Ζ. εὖ αἰΐεστο βιργα- 
μᾶλλον ἂν κρύπτεσθαι Α.Ο.Ε. μᾶλλον ἃ ἂν ἢ κρύπτεσθαι Β. Οεῖ. 

αὖ) οὖν Ἴ. 

ἀφίκονται Ζ. ἀφίκοιντο ΑἸΑ. 

τὸ δόξαν περαίνειν ἂν τῷ ἑνί Ἀ. 

Μιλησίων δ᾽ ἄποικοι] Ιάφτη ἐἰγααὶξ 
ΠΙοάουιβ 14, 21 οὖ ϑίγαθο 1.6. Οοη- 
αἸΓΟΥ ΞΙΠΟΡΘ8 ἕαϊς Αὐΐο]γοιῖιβ ΨἈ 5018 
Ηεγου]Πβαιθ σοτητηἜίο. Ῥοβίθα Μ|- 
Ἰ65}1 ΘΟΙΟΠΟΒ 60 πηϊβοσιηΐ, ἄποθ ῥτὶ- 
τη ΔΙΏΌΤΟΠΘ, τη (ὍΟ εἰ ἰαπαθπὶ 
Οτῦπα. Υ'. ϑογτηπι. ΕἼάρτη. Ρ. 55» 
ΡΙαΐάτοῃ. [κι6Ὰ]]. ο. 22. ϑίτδθ. 1]. 6.1, 
ΑΡο]]οη. ΒΗ. 2, 956 5. ΞΟΗΝ. 

κεράμια] ὅὶς 6,2, 3, εἴ Ἰοοῖ5 δὰ ΒΊΘΡΗ. 
ΤΉεΒ. οἰξαῖίβ. Τδηυΐξβθ μετρητὴν 8ῖν6 
144 οοὔν]45 δηϊτηδανοσγας Βοροκῆ. (Ε- 
οοη. ΑτΠΘη. νο]. 1, Ρ. 12} 6. 4]0. 

τό. καὶ Χειρίσοφος] Υ. 5.1,4. Ἐε- 
αἰ σὰπὰ πᾶ ΠΔΥ], ἄπρακτος, αἱ αἸοϊξ 
Ὠιοᾶ. 14, 21. 

1. εἰσήει] ΑἸ1ὰ γε] βὶς ἀθ Ἵορὶ- 
ἰδίοηθ ἋἸοῖ] δχθηρία ν. ἴπ ϑίβρῃ. 
ΓΏΉ65., ΟΠΊΪ5ΒῚ δαΐθιη βαρ βίδηξινὶ, αἕ 
ἔννοια νΕ]Ϊ ἐπιθυμία, ἴῃ Εἰσέρχομαι. 

“ὼς χτῦν. 



7, ΥΕ ΘΑ Ρ Ε χῶ; 

σθαι ἄν' τὸν δ᾽ ἔμπροσθεν χρόνον ἐκ τῆς νικώσης ἔπρατ- 
ἴοτὸν πάντα οἱ στρατηγοί. ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο, ἐτρά- [15] 

ποντο ἐπὶ τὸν Ξενοφῶντα" καὶ οἱ λοχαγοὶ ἔλεγον προσι- 
ὄντες αὐτῷ ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γιγνώσκει, καὶ εὔνοιαν 
ἐνδεικνύμενος ἕκαστος ἔπειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν. 

“οὗ δὲ Ξενοφῶν πῇ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, νομίζων καὶ τὴν 
τιμὴν μείζω οὕτως ἑαυτῷ γίγνεσθαι πρὸς τοὺς φίλους καὶ 
εἰς τὴν πόλιν τοὔνομα. μεῖζον ἀφίξεσθαι αὑτοῦ, τυχὸν δὲ 

41 καὶ ἀγαθοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ γενέσθαι. τὰ μὲν [13] 
δὴ τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῇρεν αὐτὸν ἐπιθυμεῖν αὐτοκρά- 
τορα γενέσθαι ἄρχοντα. ὁπότε δ᾽ αὖ ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδηλον 
μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὗ ὅπῃ τὸ μέλλον ἕξει, διὰ τοῦτο δὲ καὶ 
κίνδυνος εἴη καὶ τὴν προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, 

22 ἠπορεῖτο. ἀπορουμένῳ δὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κράτι- [14] 
στον εἶναι τοῖς θεοῖς ἀνακοινῶώσαι" καὶ παραστησάμενος 
δύο ἱερεῖα ἐθύετο τῷ Διὰ τῷ βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαντευ- 
τὸς ἦν ἐκ Δελφῶν" καὶ τὸ ὄναρ δὴ ἀπὸ τούτου τοῦ θεοῦ 
ἐνόμιζεν ἑορακέναι ὃ εἶδεν ὅτε ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνεπιμελεῖ- 

28 σθαι τῆς στρατιᾶς καθίστασθαι. καὶ ὅτε ἐξ Ἐφέσου ὧρ- [5] 
μᾶτο Κύρῳ συσταθησόμενος ἀετὸν ἀνεμιμνήσκετο ἑαυτῷ 

ἔμπροσθεν Α.Β.Ο. πρόσθε 2. Οεἰ. πρόσθεν. πάντες Α.Β.ὉΟ. 
Δ.Β.Ὁ. Οεῖ. ἐτρέποντο. γιγνώσκει Δ.Ο, (ει. γινώσκει. 
τις ροϑβύ ἕκαστος οἵη. ἃ.Β.Ο.Ὁ, 

0. ἐτράποντο 
ἐνδεικνύμενοι Ζ. 

20. πῇ Δ. (μι. τῇ. ΟΠ ΑΡ ΕΟΙ, 2.}1,.12, 
μείζων Α.Ο. γίγνεσθαι Α.Β.Ο. (ει. γίνεσθαι. καὶ ροϑῖ γίγνεσθαι οτη. Α.8. 
Ο.Ε. μειζόνως ).Ε.Η.--1,.}.Ζ. αὐτοῦ Α.Β.Ο.1.Κ.1.. δὲ ἀγαθοῦ Ἐϊ. 

ο 

ἂν οτη. Ὠ.Ε.---  Τ' 2.1 αὐτὸν “αὐτοκράτορα ἐν ἐνθυμεῖτο Β. ἐνθυμεῖτο Ο. 
ΘΔ 461 τηδηι. μὲν παντὶ] μὲν ἐν παντὶ Α. παντὶ. ὅποι Α.Β.0. ἔξη Α. 
δὲ καὶ Α.Β.Ο.Ἐ. (0. δέ. εἴη καὶ---ἀποβαλεῖν Α., ᾳὰϊ ἀποβαλλεῖν, Β.Ο. (ει. 
εἴη μὴ καὶ---ἀποβάλοι. 56α ἀποβάλλοι Κι... 22: ᾿διαπορουμένῳ Δ. Β.Ο. Ἐ. 
ἱερεῖα Α.Β.Ο. Ζ. (δὲπι ἱερεῖς. ὥσπερ Β. ΓΑΡΥῚ ἑωρακέναι. ὃ εἶδεν ὅτι 
ἤρχετο Α.Ο.. ὅτε εἶδεν ὡς ἤρχετο Ὡ. 2. δὲ Ροβί ἐφέσου οι. Α.Β.0. ὥρ- 
ματο Α. ὡρματο Β. ἀετὸν Α.Β.(Ο. (οἴ. αἰετόν. ἑαυτὸν Α.Β.Ο. αὐτῷ Ε. 
--,.Ζ. οτὴ. Ὁ. 

18. ἐκ τῆς νικώσης) [π{[6]]., αὐ ύ, 2, 
12, γνώμης, 85. ψήφου. ΒΟῊΝ, 

20. τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσθαι αὑτοῦ] 
Ῥτοποίηθη ροβδῇύ ποηθῃ ἰηΐθιροϑιίο 
ΨΘΥΌΟ 816 ροηϊύ Πϑιηοβίῃ. Ρ. Ρ42. 25: 
Τὴν ἀναιδὴ γνώμην ἐνέπλησεν αὑτοῦ, 
αἰ 46 αὐτοῦ αἰχὶ δα Η. 6ἋΥ. 6, 4, 18. 

22. διαπορουμένῳ τη8]6 ἴῃ ΓΩΘ]ΙΟΥΒ 
ἸΠδΐπατη νἱάθίμ Ρθν διακρῖναι. ΝΟΠ 
Βεαθοῦ 4110] ΧϑπόρΠοη. 

δύο ἱερεῖα] δια ἀυδθ δας Ρ] 1685 
νἹοῦπγδ δα δύδιη δααἀποορδηίαν, οἱ, 

ὨΪΒΙ ἴῃ ὈΥΙΠΊ8 [1 δίτιτη δβϑϑῦ, 8118 84 ἢ1- 
Ῥεγθίαῦ. ὅδ᾽ῆο 1ηἴτἃ Ο. 5» 2» οἱ 8 βίδίῃ 
Ἰϊαύαπη 6886 αἰοιαγ ἐπὶ τοῦ πρώτου 
ἱερείου : 7, 6, Ἔχίγ. ΧΘΠΟΡΠΟΏ 51ΠΉ}]}106Υ 
δύο ἱερεῖα Δα] ρυῦ 1 580 11}5 {ον β 6- 
οὶδ; οἵ 7,1, 580 βπεπὶ τὰ ἱερεῖα αἰ- 
οαπίαν ἑστηκέναι παρὰ τὸν βωμόν. 
ΖΕΌΝ. (ὑοπέ, 4.2. 9. 

ἐκ Δελφῶν) δ. 3,1 » 6.---τὸ ὄναρ] Υ. 
1014. 5.12. ΖΕῸΌΝ 

28. ἀετὸν] Ἡν Ὑτρ ἸΠΊΡΥΙΠΩΙΒ. τηδρ- 
ὨΔΓΙΠῚ ΥΘΙΠῚ ΔΙΙΒΡΊΟΪα [ΔσοΥΘ Ρυΐᾶ- 

Τ 



24 

25 

“6 

27 

974 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ τς 

δεξιὸν φθεγγόμενον, καθήμενον μέντοι; ὥσπερ, ὁ μάντις 
προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅ ὅτι μέγας μὲν οἰωνὸς εἴ) καὶ οὐκ 
ἰδιωτικὸς καὶ ἔνδοξος, ἐπίπονος μέντοι: τὰ γὰρ ὄρνεα μά- 

» ’ σ' 3 ΄σ΄ ,ὔ 5 ’ὔ 

λιστα ἐπιτίθεσθαι τῷ ἀετῷ καθημένῳ οὐ μέντοι χρημα- 
τιστικὸν εἶναι τὸν οἰωνον᾽ τὸν γὰρ ἄετὸν πετόμενον μᾶλ- 

Ἁ » 3, ,ὔὕ ΄σ΄' 

λον λαμβάνειν τα ἐπιτήδεια. οὕτω δὴ θυομένῳ αὐτῷ δια- [16] 
φανῶς ὃ ὁ θεὸς σημαίνει μήτε προσδεῖσθαι τῆς ἀρχῆς, μήτε, 
εἰ αἱροῖντο, ἀποδέχεσθαι. τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. ἡ 

.. 

δὲ στρατιὰ συνῆλθε, καὶ πάντες ἔλεγον ἕνα αἱρεῖσθαι" καὶ 
“-᾿ , » ΄ 5 Ἀ ͵ ΄ 

ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προεβάλλοντο αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει δῆ- 
3 -“ἤ ΄ ᾽ ; Βς. ἢ » 5 ,’ὔ Σ ’ὔ 

λον εἶναι ὅτι αἱρήσονται αὐτὸν, εἴ τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη 
Ἂν ΄ 

καὶ ἔλεξε τάδε. 
» Ἀ π᾿ ἂν - Ν ε Ν ε ΄“ ,ὔ » 

Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπο ὑμῶν τιμώμενος, εἴπερ {τ} 
» Χ 7 » “ ’ Ἄ, 

ἀνθρωπὸς εἰμι, καὶ χάριν ἔχω καὶ εὔχομαι δοῦναί μοι τοὺς 
ες “ - ’ Ν 7’ 5». 

θεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαθοῦ γενέσθαι: τὸ μέντοι ἐμὲ 
“ “ι. “- 5 , 3 Χ 

προκριθῆναι ὑπὸ ὑμῶν ἄρχοντα Λακεδαιμονίου ἀνδρὸς πα- 
ε . . - 9 φ' ΕΥ . 

ρόντος οὔτε ὑμῖν μοι δοκεῖ συμφέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν ν 
΄΄ ’ὔ ΄ “᾿ » “ " Σ διὰ τοῦτο τυγχάνειν εἴ τι δέοισθε παρ᾽ αὐτῶν" ἐμοί τε αὖ 

» ΄ ἥν » ως “ ΚΑ ΘΈΓΟ. . « κ 
οὐ πάνυ τι νομίζω ἀσφαλες εἶναι τοῦτο. ορῶ γαρ οὁτι καὶ [18}] 

“-“ ’ ΄ ΄- ᾿ς 

τῇ πατρίδι μου οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες πρὶν 
- ᾿ -“ ’ ψ, 

ἐποίησαν πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν Λακεδαιμονίους καὶ 

ῳὩπὰὩὰϑϑϑδια, ὦ. χὰ κα 

1 

δεξιὸς Ὁ. Ργ., σοΥτ. δα άθιῃ Π. φθεγγόμενος Α.Β.Ο. ὃ οἰωνὸς Ζ., ΄θξτα 
ΔΙΠΟΌΪτ ΠῚ δ ηΐθ προπέμπων ααάᾶϊς Ῥορρο. ἔνδοξος Δ. Β. σε. Οει. εὔδόξος. 
καὶ γὰρ τὰ ὄρνεα Ε. ἀετῷ Δ.Β.Ο. Ὁ εἰ. αἰετῷ. οὐ μέντοι Ἀ.Β.Ο.Ε. Ὁ ει. 
οὐδὲν μέντοι. ἀετὸν Α.Β.(. (εξ. αἰετόν. πετόμενον ἃ.Β.(.Ε. Οει. περι- 
πετόμενον. 24. δ) ΒΟ.ΚΕΙΚ. Οεὐ. δέ. διαφανεὶς ἢ. Ἐ'--- ὁ ΟΊ, μὴ 

προσδεῖσθαι Ἀ.Β.(.Ε. τούτῳ 9. τούτῳ 1.Κ, 25. ἐπεὶ δὲ Α.Β.Ο.Ε. 
οι 

Οἱ. ἐπειδὴ δέ. εἴτι 1.Κ.1,. ἐπιψηφίζει Τ. 26. ὦ οπη. 1. ν Τ. ὑπὸ] 
ὑφ᾽ Τ. μοι] μι Α. με 1 τοῖς θεοῖς Ἐ.--Ἰ,.Τ.Ζ. οτα. Α. μῖν Α.Β.Ο. 
ἘΠ. πὶ. βες. ἡμῶν Ὁ. Ὁ εἰ. ὑ ὑμῶν. ὑπὸ Α.Β.0.0.Ε1Κ.1,Ζ. Οεί. ὑφ. οὔτε 
ὑμῖν μοι δοκεῖ Α.Ο. οὔτε ὑμῖν δοκεῖ μοι Β. οὔτε ἡμῖν. δοκεῖ Ε. οὔτε ὑμῖν οὔτε 
ἐμοὶ δοκεῖ Ὁ). οὔτε ὑμῖν οὕτω ἐμοὶ δοκεῖ Ζ. (εἰ. οὔθ᾽ ὑμῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. εἴ ἴ τι] 
τι ΑΕ. τ ΒΟ. τέ α.Β.0.Ε. δὲ Ὁ. Οεῖ. δ᾽. οὐ ὁ. Π.ΕΚΌ ΤΟ βαρταν. Ἱ. 
ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο Α.Β.Ο. Οεῖ. τοῦτο ἀσφαλὲς εἶναι. 27. πᾶσαν οτα. Ἀ. 

ταηΐ. ΟΥ̓ΓΟΡ. 2. 1,1 : Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς Ω, 3105. εχέγαπι δυΐδιη ἔιῖββα 4185 
ἀετὸς δεξιὸς φανεὶς προηγεῖτο, προσευ- οΟΥϊθηΐεπι Ξρεοίαθαϊς εχ Π. Μ, 230 5. 
ξάμενοι εἴς. 10. 4,10: ᾿Δετὸς δ᾽ ἐπι- οοπδίαι. Η ὈΤΌΗ. Υ͂. δὐξεπη 8 1 Ὁ 
πτάμενος αἴσιος. Δαα. ΤΠ εοοΥ. 17.11. ὥσπερ --- ἔλεγεν ὅτι -- εἴη] 6 "ὩΣ 18: 
(Αττίδη. Ἀπδθ. εἰ 1δ, 6: Καί τι καὶ θεῖον Ὡς γὰρ ἐγὼ ἤκουσα ὅτι μέλλει. (πῇ. 
ἀνέπειθεν αὐτὸν. ὅτι ἀετὸς ὥφθη καθή- ἘΠῚ Ὁ “4: .η, Ὅνπερ σοΟΠ]δοογαΐ 
βενος ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ κατὰ πρύμναν ἨαἰοΒίηΞοη., τι δια νδυϊαίαγ 5. 22. 
τῶν ᾿Αλεξάνδρου νεῶν.) εχίτα δὰ- μὴς ὁμολογεῖν Υ͂. Ηἰξι. ατ. 2, 2, 2ο. 
ἴεπη ἃ ρασγίβ σοπβρεοίΐαδβ ανὸβ ἀστοὶ Αὐτῶν δτιεπ) τοΐογί αν δᾶ πλέω: αΐ 5, .- 
[αυβίαβ. ἀποεῦδαηΐ. Ηοπι. 1]. Ν, 821; 5.3 



τ νὰν 

ΕΡ ΙΓΟΣΒΙΩ ΧΡ 

“ « , 53 » Ν “- « Ἵ ᾿ »Χλ 

οϑαὐτῶν ἡγεμόνας εἶναι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν, εὐθὺς 
7] σ΄ 7] Ὰ » 7 Ν 

ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν 
, 53 “ «ς ω ϑὺχἋ 7 Ὁ Ἁ 5 

πόλιν. εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυναίμην ἐν- 
΄ι 35) ΄ Ν 3 7 7 » ΄ 5» ΄- Ἁ 

ταῦθ᾽ ἄκυρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ μὴ 
ἃ Ἁ « -“ » - “ - 

20 λίαν ὁ ἂν ταχὺ σωφρονισθείην. ὃ δὲ ὑμεῖς ἐννοεῖτε ὁτι ἣτ- [19] 
τον ἂν στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν, εὖ ἴστε ὅτι 
ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ στασιάζοντα" νομίζω 

γὰρ, ὅστις ἐν πολέμῳ ὧν στασιάζει πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον 

πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιάζειν" ἐὰν δὲ ἐ ἐμὲ ἐ ἕλησθε, 
οὐκ ἂν θαυμάσαιμι εἴ τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχθό- 

μενον. 
᾽ Ν - ἘᾺ Ν 7 ΠΝ ΟὟ Ἂ ς 

420 ΒΕπεὶ ταῦτα εἶπε, πολυ πλείονες ἀνίσταντο λέγοντες ὡς [20] 
Ξ' ϑς Δ 2΄ » ] Ν ΄ ἘΣ σ“ 

δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿Αγασίας δὲ Στυμφάλιος εἶπεν ὅτι γε- 
“- 5 2) “- ΄ ΧΝ λοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, εἰ ὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι καὶ 

;Ά, 7, , Χ 7 7] 

ἐαν συνδειπνοι συνελθόντες μὴ Λακεδαιμόνιον συμποσίαρ- 
δὸς δὼ : “ Ε ΕΣ 5ῸΧ 

χον αἱρῶνται. ἐπεὶ εἰ οὕτω γε τοῦτο ἐχει, ἐφη, οὐδὲ λο- 
“- Ὁ ΕΥ ες 32, [χά Ε ψ Ε 7 3 -“ 

χαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς ἔοικεν, ὅτι ᾿Αρκάδες ἐσμέν. ἐνταῦθα 
Με ἘΝ ΟΡ ΟΡ , » 7 Ἔν ἘΞ 

41 δὴ ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ Αγασίου ἀνεθορύβησαν. καὶ ὁ [Ξε- [51] 
“- 3 πῆμ τς 7, 2 7 Ἂ 3 ἋἈἉ 9 

νοφῶν ἐπεὶ εὡρα πλείονος ἐνδέον, παρελθὼν εἶπεν, Δλλ, 
ὡ ἄνδρες, ἔφη, ὡς πάνυ εἰδῆτε, ὀμνύω ὑμῖν θεοὺς πάντας 
καὶ πάσας ἢ μὴν ἐγὼ ἐπεὶ τὴν ὑμετέραν γνώμην ἡσθανό- 
μην, ἐθυόμην εἰ βέλτιον εἴ. ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταὐτην 
τὴν ἀρχὴν καὶ ἐμοὶ ὑποστῆναι: καί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν 

28. ὁμολόγησαν ",: πέραν Α. ὁρῶ ἐγὼ Α.Β. Ο. ῬΓ.» σα ν Δα 1610 Π. 
Ρῃ., ἢ). (εἰ. ἐ ἐγὼ ὁρῶν. λίαν] νῦν Ἀ. Β. ΟΕ. 20. ὅτι οἴη. .ΕῊΗ.Κ ,01. 
ον. Ἰ. ἐμὲ Α.Β.Ο. Οεύμ ὅστις Α.Β.0.Ε. (ὐεῦ. ὅτι ὅστις. τοῦ- 
τον δααπηΐ .Β..Ε. τεσ οὐδὲ Α.Β.0.Ε. στασιάζοι ΕΚ. 1,1. Οδῖ. στα- 
σιάζει. ἐὰν Α.Β.Ο. (δῦ. ἄν. ἔλοισθε 1). ὑμῖν καὶ ἐμοὶ] ᾿νε Ὁ. 
30. ἐπεὶ Α.Β.(.Ε. (εἴ. ἐπεὶ δέ. εἶπε Α.Β.ὉΟ. ἔλεγεν. Ζ. Οεῖ. ἔλεγε. πολὺ 
οἵη. Α. πλείονες Β.Ο. οτχ. Α. (ει. μᾶλλον. ἀνίσταντο Α. Β. Ο. ΠΕ, Ὁβι. 
ἐξανίσταντο. στυμφάλιος Δ. Β.Ο. Οδι. ὁ στυμφάλιος. εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, 
εἰ ὀργιοῦνται] εἴη οὕτως ἔχοι εἰ ὀργιοῦνται Α. εἴη" εἰ οὕτως ἔχοι, ὀργιοῦνται Β.Ὁ. 

συν 

εἴη εἰ οὕτως ἔχει ὀργιοῦνται Εἰ. Οεἴ. εἴη εἰ οὕτως ἔχει" ὡς ὀργιοῦνται. διελθόν- 
τες Εἴ ΤηοΧ λακεδαιμόνιοι ἢ. αἱροῦνται ἃ. εἶ οτχ. Ὁ.Η.1.Κ.᾿.. ἔχει 86- 
ἀυπὲ Α.0.Β.Ε.---Τ 7. ἔχοι Β. ἔφη] ἔ εχ ἀυδθυβ 00. ἔαοίτιμη 1 ἴῃ Β. ἐν- 
ταῦθα) ὡσταῦθα Ο. (βεγναῖο 8564. ὡς), ἈΠ 46 πρὸς ταῦτα Β. 41. ἐπεὶ Δ.Β.6Ο. 
ἜΣΕΙ, Τ' Ο ει. ἐπειδή. ἢ Ὁ. γνώμην) χάριν Β.ῷ. χώραν Α.Ο.Ε. αἰσθα- 
νόμην Α. ἐμοὶ οτῃ. Α. ἐμὲ Α.Β.0.ἢ.. μοι Α.Β.Ο. (εἴ. ἐμοί. ἐν τοῖς 
ἱεροῖς οὕτως 1). 

28. μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισθείηνῚ 20. ἀχθόμενον] (ὐατπία ΠΟῚ στασία- 
ῃε νεοῦρ. 4, 41: Εἰ δέ τινες αὖ φο- ζοντα ἀἸοϊξ, αἰ ἀδ 56. 5ΟΗΝ. 
βοῦνται μὴ ματαία ἂν γένοιτο αὕτη ἡ 21. πλείονος ἐνδέον) θη ϑϑῦο αηι- 
κατασκευή" εἴ 866. σοῃ]δοίαγατιη ϑοῃπεὶ- ρ ΐοτο ογαξΐοπο. ΖΕΌΝ 
ΔεΥὶ 10. 39, ΤΏιιο. 2, 92. 
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ὄχι ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙῚ 

τοῖς ἱεροῖς ἐσήμηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι τῆς 
42 μοναρχίας ἀπέχεσθαί με δεῖ, οὕτω δὴ Χειρίσοφον τὺ" [22] 

ται. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ ἤῥρέθη, παρελθὼν εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, 
ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε γρθδσετο. ον εἰ 
ἄλλον εἵλεσθε: Ξενοφῶντα μέντοι, ἔφη, ὠνήσατε οὐχ ἑλό- 

μενοι" ὡς καὶ νῦν Δέξιππος ἤδη διέβαλεν αὐτὸν πρὸς 
᾿Αναξίβιον ὅ τι ἐδύνατο καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν σιγάζοντος. 
ὁ δ᾽ ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον συνάρχειν ἐθε- 
λῆσαι Δαρδανεῖ ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος ἢ ἑαυτῷ 

33 Λάκωνι ὄντι. ἐπεὶ μέντοι ἐμὲ εἵλεσθε, ἔφη, καὶ ἐγὼ πει- 
ράσομαι ὅ τι ἂν δύνωμαι ὑμᾶς ἀγαθὸν ποιεῖν. καὶ ὑμεῖς 
οὕτω παρασκευάζεσθε ἃ ὡς αὔριον, ἐὰν πλοῦς ἢ. ἀναξόμενοι' 
ὁ δὲ πλοῦς ἔσται εἰς Ἡράκλειαν" ἅπαντας οὖν δεῖ ἐκεῖσε 
πειρᾶσθαι κατασχεῖν" τὰ δ᾽ ἄλλα, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, 
βουλευσόμεθα. - 

ΚΕΦ. 8. 
Ψ᾿ σι “ιε Υ 5» ,ὔ 7 57 : 

Ἐντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον κα- 
σον, ἐς ΄, 3 “ Ν 7ὔ Ε δ' 7 

λῷ ημέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παραπλέοντες ἐθεώρουν τὴν 
᾽ Υ 5 Ὰ 32, ει» Ἂ ΄ ε ΄ Ν 

τε Ἰασονίαν ἀκτὴν, ἐνθα ἡ ᾿Αργὼ λέγεται ὁρμίσασθαι, καὶ 

ἐσήμαναν Β.Ζ. 
32. ἔφη ροβί ἀλλ᾽ οἴῃ. Α.Β.0.Ε. 

ὥστε Α.Β.Ο.Ε. Οἱ. ὡς. 
οὐδ᾽ Α.Β.(. ΟὙεἰ. οὐκ. 

ἐστασία ἴῃ ΓΒ. τηϑητι 8 ΐ. Ο., 4] ΡΥ. ἰονύαββθ Εὐίεγαβ ἰδ ξπ1ΠῈ 56 Χ, 

ταύτης Ροβί ὅτι οτη. .Β.0.Ε. 
ἐστασίαζον 

μέντοι 
Ἐ,. (ὐεΐ. μέν. οὐχ Α.Β.Ὁ. Οεί. οὐχί. διέβαλλεν Α.(..1.Κ.1,. μάλα 
Α.Β.0.Ε.. Οει. μάλιστα. δοξάζοντος Α.Β.Ο.Ἐ. ΒΕ. σιγάζοντος Ὠϊπο οἰζαί Η6- 
ΒΥ ΟΠ Ια. ἄρχειν αὐτὸν ἐθελῆσαι Ἐ,. ἄρχειν συνεθελῆσαι Α.Β.Ὁ. τοῦ οτη. 
ΚΣ 322. ἐὰν] ἂν Ὦ. κατασχεῖν Α.Β.0.Ε. Οἱ. ἥκειν. 1. ἐνταῦθα 

Β.Ο.Ε. ἔπλεον καλῷ Δ.Β.Ὁ. (ο(. καλῷ ἔπλεον. παρὰ τὴν γῆν Β. ἰασο- 
νίαν Β.1). Οὐδ. ἰασωνίαν. 

42. Δέξιππος] 6 4110 5,1, 15. 
5ΟἿΝ. [6 Αμᾶχιθῖο 10. 4, 46 Τὶ- 
ΤΩΔΒΙΟΠ6 ΟἸδάτοΠο βαβδοίο 9,1, 47, 10. 
2. 37. 

33. πλοῦς] Το. 1. 137: 
πλοῦς γένηται᾽ οἷ 8}10]. 

1. ἀναγόμενοι] 1)6 ῬΥΘΟΒΘΠΠ Πυἤ18 
ΨΕΥΌΙ 5ξ6ρ6 ὉΌῚ δογϊβίτιβ δβχβρθοίδιῦ 
Ροβίϊο ἀἸϊοιάπε δα ΕἸ: ΘΥ. σ᾿. τς σ. 

᾿Ιασονίαν)] ῬγοΡρΡοΒβίοτα Ἠῆς δοπηπη8- 
ΤΊΟΥΤΘΤῚ ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΓΠΙΠ [ὩΒΟΏΪΠῚ ΟΕ 
οϑίμβ Πανιογατη “που οαοηΐβ, [τ|Ὸ8 
εἰ Ηδῖγοβ, ααρρα 488 ἰπῖον Οοίγογα 
εἴ ΘΙΠΟΡΘΩ 5118. δηΐθϑ ΘοΟΙητη ΘΙ ΠΟΥ η4ἃ 
Γαουϊηΐ, δηϊπηδἀνουος ΠΑγοθθσιιβ, ἰζθ τα 
Μαππεῖ. Οδθορτ. Οἵ. νοὶ]. 6, ρμαγί. 2, 
Ρ.445. Οὐοπέγα Βυύῤίπηδηπιιβ ΟΡΊ Πα[ΌΓ 

Μέχρι 

ααδηᾶο Χοπορμοη γοϊιοτὶξ πανὶσαῖο- 
ΘΠ Υ̓ΘΘΟΟΥ ΠῚ ΟΠῚ ΑΤΡΟΠΘΕΓΑΤΤΙΠΙ 
ἸΏ ΠΘΥΘ. ΘΟΙΡΆΤΆΤΘ, 14 1}1 ἔδοϊθη τα 
ἔαϊθβα δὰΐ απίθα, δῦ ππης ἀδιππτη. 
Απίθα 581 ἔδβοϊββοῖ, ἴππὸ οσοαραπάα 
ουδηΐξ δὰ αι ροβίθα ἀθιηστη (ὐτοθοὶ 
νἱαἀογδηΐ, [σα πη βἰτηὰ] οτηπῖα 
γερϑίθιβ, οἱ Ἰἰβθοΐουὶ 4881 Οὐ ΟΘΌΪΟΒ 
ῬΟΠΟΙΘ, τὸ τἀπὸ νοὶὰξ οδίαξαι ΑΥρο- 
ΠαΌ ΔΤ ΠῚ 16 Γ βοοπηάατῃ Ππ8 Ῥομὶ 
Ροβϑδὶὶ Ἄοοηβεαι. ὅΟΗΝ, Μὰ εχ- 
ΟἸιβαῦ]0. ῬΘΥΨΘΙΒΙ ἸΟΘΟΥΆᾺΠΊ 5᾽[0 8 Ῥ͵χο- 
Ρίβ. σου πηθτ ΤΠ Πθπὶ Αγροπδαίΐα- 
ῬΌτη Παδ θη Π]Οάοτιβ δα 4, 8, 25 εἷ- 
ἰαΐιβ παροὺ 14, 8ο. Βεοΐυβ. γι᾿" 
γγουτῃ. Ρ. 213: “Α ροβιῖνα εἰἸτου, 
ὙΠ Οἢ. ἰδ πηι ]]οα τσουρῃοῦὲ ἘΠ 



“τῇ ἢ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 

3 

4 

ΨΗ ΥΙ: ΓΟΑΡΡῸᾺῪ ΤῈ ΦΡΙ 

τῶν ποταμῶν τὰ στόματα, πρῶτον μὲν τοῦ Θερμώδοντος, 
ἔπειτα δὲ τοῦ Ἴριος, ἐ ἔπειτα δὲ τοῦ Αλυος, μετὰ τοῦτον τοῦ 
Παρθενίου' τοῦτον δὲ παραπλεύσαντες ἀφίκοντο εἰς Ἡρά- 
κλειαν πόλιν “Ἑλληνίδα Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν 

καὶ ὡρμίσαντο παρὰ τῇ ̓Αχερου- 
σιάδι Χερρονήσῳ, ἔνθα λέγεται ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέ- 
βερον κύνα καταβῆναι ἢ νῦν τὰ -σημεΐα δεικνύουσι τῆς 
καταβάσεως τὸ βάθος πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια. ἐνταῦθα 
τοῖς “Ἑλλησιν οἱ Ἡρακλεῶται ξένια πέμπουσιν ἀλφίτων 
μεδίμνους τρισχιλίους καὶ οἴνου κεράμια δισχίλια καὶ βοῦς 
εἴκοσι καὶ οἷς ἑκατόν. ἐνταῦθα διὰ τοῦ πεδίου ῥεῖ ποταμὸς 
Λύκος ὄνομα, εὖρος ὡς δύο πλέθρων. 

Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν λοιπὴν [3] 

πορείαν πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν χρὴ πορευθη- 

ἔπειτα δὲ τοῦ τίγριος αἀάπηΐί Α.Β.Ε. 
ἔριος ΔΝ ων. δηποί. τ τι «ν, Ὧν 
τούτων (ὑ. (οί. μετὰ δὲ τοῦτον. 
2. παρὰ) ἐπὶ Μ. περὶ Ο. 
ἢ Εἰ. Οεἰ. οὗ. 
κλειῶται Δ.Ο. 
ΟΠ ΠΘΙ άθσι8 ἴῃ [πα]ς6. 

δείκνυσι Δ. Ἐ. ΓΡ 

πορεύεσθαι. 

γγΠ01]6 παιγαῖϊνα οὗ [6 ΕΧρδααΙΊΟΗ, 
δια τηαβύ δυ]ἀθην πᾶν θθθη οὐ ἹΠρ' 
ἴο {π6 ᾿1πἰογροϊδίοη ἴῃ {815 ρΙασθ ἴῃ 
Αἰτου {τπη65 οὗ ποίεβ τηδᾶβ ἀυσίηρ' {Π6 
βθᾶ-σούᾶρσθ ἴγοτη Κογαβιιηῦ ἴο ΘΙΠΟΡΘ.ἢἢ 
ἘΠ 51:π}}}1Π06Γ ΒΘΏΠ6]]. Π{{ἰδέγ. Η. τᾶ, 261 
85.. ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΙ ΘΥΓΌσ τα {ΠἸπι6η85, αὖ 
ΚΚοΟ 15 Ρ. 122, σαἱϊ ΠΠῸπὰ Π}1]0 τποάο 
ΡΥ] ῬΟ586 ΟΡ  πϑίβ ΠΥ Π ΓΒ Ρ. 
13 ὨΘΒΟΙΟ ΠΟΙΊΟ6Ὸ ΓΥΓΔΉΒΡΟΙΙ νο]υῦ 
αύιδδ 81 ἢϊσ ΠΟΙ 5ϊηΐ βογιρία ἃ Χϑῃο- 
ῬὨοηΐα, ἀ6]θ μα ρού!α8 ζογθηΐ, 566 τᾶ 
Β.η0 ΠΟΏΠΘΧἃ ΟἸΙΠῚ Ρτοροθθης 115 οἵ 
ΒΕαΌΘΠθιι5, αὖ ΤΠ] ΠΙΠ]6 ῬΥΟΡΔ1118 510 
ΟΡΙΠΪΟ ΘΟΡατ 41] (Ο]]Ππηὖ ἰαπατιϑτη 6Χ 
5» 0}, ο τεροίϊα. 

ἀΝ Π)»] ϑδῦγαθο 12, Ρ. 548, οἱ Ατὐτῖα- 
ΠῸΒ Ρ. 17 νοσαΐ ὦ ἄκραν ᾿Ιασόνιον, εὐ Ρῖο- 
Ἰδοτηϑθιι8 5, 6 Ἰασόνιον ἄκρον. ΔΕΌΝ, 
Οοηΐ. Μαππηοτῖί. 1. οβ. ΒΟῊΝ, 

ἔπειτα δὲ τοῦ Ἴριος Υ. δὰ 5, 6, 9. 
Μεγαρέων] ὕπυβ ϑίγαθο 12, Ρ. 542: 

Μιλησίων κτίσμα 6886 αἰ. ϑ'6α οοίουϊ 
ΒΟΙΙΡίΟΥοΒ σΟΙΏΡΤΟδηΐ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙ5 

ἄλυος Α.1. 
μαριανδηνῶν Β.Ο.}). (ὐει. μαρυανδηνῶν. 

ὁ ἡρακλῆς Α.Β.0.1. (δῦ. ἡρακλῆς. 
3. ἐνταῦθα τα. Τ. 

ὄϊας (ὐ., σογγθοίβ τὴ. δηΐ., ὄεις Η.1.Κ Ὁ. Οὐ. ὄϊς. οἷς 
ῥέει Ἰπυιβίαι!. δα ΠΙοηγ8. 787, Ρ. 249; 32. 

Α.Β.0.Κ.0. λυκεῖος Ε'. λύκος οὔϊαπι ἔλτιδῦ. 

ἔπειτα δὲ τοῦ 
μετὰ τοῦτον ἃ.Β. μετὰ 

ἔπειτα δὲ τοῦ τίχριος σ. 

ἣ Δ.Β. Ο: 
ἕλλησι Α. ἧρα- 

λύκιος 

4. πορευθῆναι Α.Β.Ο..Ε. Οὐ. 

αποϊζοτϊαΐθη. (ὐοηΐ, ΝΥ Θββϑίησ. δά 
Πιοά. 14. 31. ὅ680]. ΑΡΟΊ]]οΠ. 2, 747: 
Οὗτοι δὲ οἱ Ηρακλεῶται, Μεγαρέων εἰ- 
σὶν ἄποικοι καὶ Βοιωτῶν. κατοικοῦσι 
δὲ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. ΔΕΒΌΝ, 
ΝΝοίαν!ῦ αἸδβθηβιτη ΒΑ θΟΠ1Β ἃ Χ6ΠΟ- 
Ῥμοηΐο Ελιβίαθῃ. δα ΠΙοηγυ5. 787. 

Μαριανδυνῶν] Μη οδαϊη Μαριανδη- 
νοὺς οἴϊδτη ἃρυα ουτη τη 100 6 Δ8ρ. 
Οοπϑβίδηίη. ΡοΡργυτορ.. 46 Ποτη. 1, 6. 
ποίαν!ῦ Ζοαηῖι5. Οὐοηΐ. αἸοΐα δα ΓΏ68. 
ΘΙΘΡΠΔΗΙ. 

2. ἔνθα] ϑεουπάσσγη 41105 Ἠθγου 65 
ἀαβοθηαιῦ ρον ϑπδιατη [8 ΟΟΠ]οδ6 Ρ1Ὸ- 
τηοηὐοῦατη. (Οὐὐηξ. ΑΡΟ]]ΟΔΟΥ. 2, 5: 
12. Οεὔονυτα 46 ρεϑηϊηβϑυϊω ΔΟἤοττ- 
ΒΙ8 46 ν. ἈροΠοη. ἘΒΠοά. 2, 728 5664. 
4] νοσδῦ ἄκραν ᾿Αχερουσίδα. ΖΕΌΝ. 

4. Δύκος)] Οοηξ. Μϑδηποιῖ. θορυ. 
ΟΥ̓ ΟΙ 65 ῬΑ 2... 9. 4.4: ΒΘ ΗΝ. 
Λύκον ἀϊοοηΐοϑ ΑΡΟ]]. ΒΗ. 2, 724, Ατ- 
τιδηθτη ΒΕΓ]. Ρ. Ἐλπιχ. Ρ. 14: οἱ [,8{1- 
ὯΟΒ πιο] ΟΥαν Η πο] βοηι8. Ναπο 
Κι )-ϑι 56ες. ΑἸηβυνουίῃ. Ρ. 214. 



“18 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 

ναι ἐκ τοῦ Πόντου. ἀναστὰς δὲ Λύκων ᾿Αχαιὸς εἶπε, Θαυ- 
μάζω μὲν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρατηγῶν ὅτι οὐ πειρῶνται 
ἡμῖν ἐκπορίζειν σιτηρέσιον" τὰ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ γένη- 
ται τῇ στρατιᾷ τριῶν ἡμερῶν σιτία: ὁπόθεν δ᾽ ἐ ἐπισιτισάμε- β 
νοι πορευσόμεθα οὐκ ἔστιν, ἐφη. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ αἰτεῖν 
τοὺς ᾿Ἡρακλεώτας μὴ ἔλαττον ἢ τρισχιλίους κυζικηνούς" 
ἄλλος δ᾽ εἶπε μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους" καὶ ἑλομένους πρέσ- 

ἊΣ αὐτίκα μάλα. ἡμῶν. καθημένων πέμπειν πρὸς τὴν πό- 
λιν, καὶ εἰδέναι ὅ τι ἂν ἀπαγγέλλωσι, καὶ πρὸς ταῦτα 

ὁ βουλεύεσθαι. ἐντεῦθεν προὐβάλλοντο πρέσβεις πρῶτον [4] 
μὲν Χειρίσοφον, ὃ ὅτι ἄρχων ἤρητο" ἔστι δ᾽ οἱ καὶ Ξενο- 
φώντα. οἱ δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο' ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ; 
ἐδόκει, μὴ ἀναγκάζειν πόλιν Ἑλληνίδα καὶ φιλίαν ὅ τι μὴ 

7 αὐτοὶ ἐθέλοντες διδοῖεν. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐδόκουν ἀπρόθυμοι [5] 
εἶναι, πέμπουσι Λύκωνα ᾿Αχαιὸν καὶ Καλλίμαχον Παρ 
ράσιον καὶ ᾿Αγασίαν Στυμφάλιον. οὗτοι ἐλθόντες ἔλεγον 
τὰ δεδογμένα: τὸν δὲ Λύκωνα ἔφασαν καὶ ἐπαπειλεῖν, εἰ 

8 μὴ ποιήσειαν ταῦτα. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ Ηρακλεῶται βου- 
λεύσεσθαι ἔφασαν" καὶ εὐθὺς τά τε χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν 
συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν, καὶ αἱ πύλαι 
ἐκέκλειντο καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 

. 
συν 

εἶπεν Α.Β.6. οὐ οτὴῃ. ἃ. ἐκπορίζειν Γ΄. συνεκπορίζειν Ζ. σιτία Α. 
Β.Ο.Ε.1. εογτοοίαβ οἱ α. ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΩΘ Δ Ὁ ἀἸΐοσα τηδηπι, ἴῃ ἰοχία σιῶντα οὰπὶ Ἐ']. 
Κ.Ι,. (ει. σῖτα. δ᾽ ἔτι σιτησάμενοι Α. πορευόμεθα Α.Β.6. ἡρακλειῶ- 
τας Α. ἡρακλεῶτας. (: μὴ ἐλάττονα Κ΄. 5. μηνὸς μισθὸν ροβέ εἶπε οπη. 
Α.Β.6. εὖ συτη μὴ ἔλαττον---εἶπε Εἰ. ἀπαγγέλωσι Α.Κ. 6. προὐβάλοντο 
Α.Ζ ἐγ ὅτι] ὁ ΕΚ... ἡρεῖτο Α.Β.0.Ε. ἔστι δ᾽ οἱ Α.Ο. ἔτι δὲ Β. Οει. 
εἰσὶ δ᾽ οἵ καὶ ξ.) ξ. Β ταὐτὰ ,δοῃοΐανπιβΒ. ΓΔΕ ταῦτα. αὐτὸν Β. 
ΡΙ.» υὐ ν]ἀείαγτ. δίδοιεν Η. 7. οὖν αηίϑ οὗτοι οἴη. Α.Β.0.Ε.Ζ. λύκον Α. 

οιν 

οὗτοι] καὶ οὗτοι Ὦ. ποιήσειαν ΡΙΓΉ. ποιήσειε Β. εδάβπι 
τη. ποιήσειεν ΟΙΈΘΝ, (ει. ποιῆσαι, πη ἀρ Θέθρηῃδπιβ ἴδοις ποιήσαιεν, ΘΟΠ56η- 
τιθηΐθ, αὖ να θέαν, ἃς μὰ Ροβῦ ταῦτα οτῃ. Β.(.Ε.. 8. ἡρακλειῶται Α. 
βουλεύεσθαι Δ.Β.(.}). βουλεύσασθαι Ἐ.---Ἰ.,.Ζ. τά τε] τὰ Ὦ. ἀγρῶν] 
ἀγῶρον Α.Β.ΟΙΚ. συνῆγον] ἦγον Ὦ. ἀνεσκεύασαν] κατεσκεύασαν Ὦ. 
ἐφαίνοντο [).1.1.Κ.1,..Ζ. 

παράσιον ἃ.Β.Ὁ. 

5. ἄλλος---μυρίους] ΑἸῖὰ5 γνεῖθὰ οτὰ-ὀ τιῶται. ΖΕΙΙΝ. 
ὉἸΟῺΙ ἔχ γΟΟ 18 Ἰηζογροϑβίίδ. 

καθημένων ΟΠ ἡ. Τ. 55. 
6. ἔστι δ᾽ οἱ] ὅι1ς Ογτὸρ. 2, 3 18, 

Η!Ρροον. Ρ. 759, 1): οἱ δὲ ἐ ἰητροὶ σο- 
φιζόμενοι δῆθεν ἔστιν οἱ ἁμαρτάνουσιν. 
Ετ ΒοοΡίαΒ. ΑΥ̓ΤΙΔΏ5. 

7. οὗτοι] ΟἸΒἸγἸΒΟΡτιΒ οἱ ΧοΠΟΡΠΟΗ, 
8664] ἴῃ πέμπουσιν ἸΠς6] Πρὶν οἱ στρα- 

8. ἀγορὰ] 11οἰταΓ ρῥτὸ τὰ ὦνια ναὶ 
Ροί 8 ἐπιτήδεια. Ογτορ. ό, 2, 25 
Οὐδὲν εὑρήσομεν. τῶν ἐπιτηδείων" ἀνε- 
σκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ δὲ 
ὑπὸ τῶν πολεμίων. Ὅ)ἩῊΝ. Ατὐτϊδη. 
ΑΠΔ0.1, 26, οχίν. : Τὰ ἐκ τῆς χώρας 
ἀνασκευασάμενοι ἐς τὴν πόλιν. 
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» ’ ΄ 7] σ΄. Χ Ν » ό 

9 Εκ τούτου οἱ ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς ῃτι- [6] 
“ 7 Χ “ ἈΝ 7] ΔΝ Ζ 

ὥντο διαφθείρειν τὴν πρᾶξιν: καὶ συνίσταντο οἱ ᾿Αρκάδες 
Ν δ. Ψ 7 , ἅ ") » “ 7 

καὶ οἱ Αχαιοί' προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν Καλλίιμα- 
΄ ς ᾿ Ν ψ' ΠΝ ΄ - Ν ΄ 

τοχὸς τε ὁ Ι]αρράσιος καὶ Λύκων ὁ ᾿Αχαιὸς. οἱ δὲ λογοι 
5 “- ΧΝ 3 3, “ - 

ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν ἔνα ᾿Αθηναῖον Π]ελο- 
΄ ΄ 

ποννησίων καὶ Λακεδαιμονίων, μηδεμίαν δύναμιν παρεχο- 
Ἃ Ν Ν Χ ᾿ , ΄- 5) 

μενον εἰς τὴν στρατιὰν, καὶ τοὺς μὲν πόνους σφᾶς ἐχειν; 
᾿ Ν ’ 2, ἥν ἡ σι Χ Υ͂ “ 

τὰ δὲ κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν σφῶν κα- 
τειργασμένων" εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους ᾿Αρκάδας 
καὶ ᾿Αχαιοὺς, τὸ δ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν εἶναι. καὶ ἦν 
δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος ᾿Αρκάδες καὶ 

7 ᾽ 53 “-“ » 

1τ Αχαιοί. εἰ οὖν σωφρονοῖεν, αὐτοὶ συστάντες καὶ στρατη- 
ο ΄ - Ἁ “Ἅ Χ , “ 

γοὺς ἑλομενοι ἑαυτῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο 
12 καὶ πειρῷντο ἀγαθόν τι λαμβάνειν. ταῦτ᾽ ἔδοξε. καὶ ἀπο- [7] 

Ἂ βῷ Ἢ , μ 53 Ἶ 5 » 3 » ΝΝ 3 “Ἂ 5 

λιπόντες Χειρίσοφον εἴ τινες ἦσαν παρ᾽ αὐτῴ Αρκάδες ἢ 
3 “- »» Χ 

Ἀχαιοὶ καὶ Ξενοφῶντα συνέστησαν, καὶ στρατηγοὺς αἷ- 
ροῦνται ἑαυτῶν δέκα: τούτους δὲ ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώ- 
σης ὅ τι δοκοίη τοῦτο ποιεῖν. ὴ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ 
Χειρισόφῳ ἐνταῦθα κατελύθη ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς 
ῃρέθη. , ᾿ 

μ-ἰ - 3 ΄ “- » ιν εὡν Ἁ 

13 Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετ᾽ αὐτῶν τὴν πορείαν [8] 
“ Ν “4 3 7 ΟῚ Ἀν 87 “ 

ποιεῖσθαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλέστεραν εἶναι ἢ ἰδίᾳ ἕκα- 
7, Ν ’ 27) Ν Ἧς; 

στον στέλλεσθαι: ἀλλὰ Νέων ἔπειθεν αὐτὸν καθ᾽ αὑτὸν 
Υ̓ 3 ΄ ἴω , σ ’, «ε » 

πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισοφου ὅτι ἵλέανδρος ὃ ἐν 
͵ 7 ΄ 

Βυζαντίῳ ἁρμοστὴς φαΐη τριήρεις ἔχων ἥξειν. εἰς Κάλπης 
14 λιμένα' ὅπως οὖν μηδεὶς μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ οἱ αὑ- 

τῶν στρατιῶται ἐκπλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα 

9. παράσιος Α.Β.Ο. 1ο. λόχοι Α. ἕνα οτη. Α.Β.6. πελοπονησίων 
ἘΠῚ μηδὲ μίαν Α.}).1.. κέρδεα δ δ κατειργασμένον Α. κατηργασμέ- 
νων Β. ἄλλο] ἄλλον Α. ὑπὲρ ἥμισυ Α.Β.0.1). (θέ. ὑπερήμισυ. τοῦ 
Α,. τοῦ ὅλου Β. ΠΟΙ τη8]6. (εἴ. τοῦ ἄλλου. ἘΤ’ σωφρονεῖεν Β.Ο. αὐτοὶ 
Α.Β.Ο. Οεῦ. οὗτοι. λοχαγοὺς Α.Β.Ο.Ε. καθ᾽] καὶ καθ᾽ Ὁ. τε Ῥοϑβί ἑαυ- 
τοὺς οἵη. Α.Β.0.Β.Η..1.. ΠΡΕ χειρίσοφος Α. χειρίσοφόν τε καὶ εἴτινες Π).Ε-. 
--1,..Ζ. οἵτινες Τ᾿. τοῦ παντὸς ΟΠ. Α. 13. ἀσφαλεστέραν Α.Β.Ὁ. 
ἕκαστα Ε.1.Κ. αὑτὸν Α.Β.ΟΟ. (δῖ. ἑαυτόν. ὁ ἐν] ἐν Ὠ.Ε'--Ἰ,. εἰς] ὡς Α. 

οι 

14. μετασχῇ Ἐ. μετάσχη αὑτῶν] ΓΛΌΤ] αὐτῶν. 

το. ᾿Αρκάδας] Οοηΐ. Η. ὅτ. 7,1, 23, 12. νικώσης] Ὗ΄. δ 6, τ, 18. 
ἘΠῚ Ῥίον αἰ1ὰ: Λέγων ὡς πλεῖστον 13. τὴν πορείαν -- ἢ “-- στέλλεσθαι] 
τῶν Ἑλληνικῶν φῦλον τὸ ᾿Αρκαδικὸν Οοηΐ. ΟΥτορ. 5» 2,31: Σκοπῶν οὐ δύ- 
εἴη καὶ σώματα ἐγκρατέστατα ἔχοι. ναμαι ἐννοῆσαι ἀσφαλεστέραν οὐδεμίαν - 

11. στρατηγοὺς] Υ. δημποῖ, δα 6, πορείαν ἡμῖν τοῦ πρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα 
Ὡ1Ω: ἰέναι. 
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συνεβούλευε. καὶ Χειρίσοφος, ἅ ἅμα μὲν ἀθυμῶν τοῖς γεγε- 
νημένοις, ἅμα δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει 

15 αὐτῷ ποιεῖν ὅ τι βούλεται. Ξενοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρη- [9] 

τό 

17 

18 

σεν ἀπαλλαγεὶς τῆς στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι" θυομένῳ δὲ αὐτῷ 
τῷ ἡγεμόνι Ἡρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ πότερα λῷον καὶ 
ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παραμείναντας τῶν 
στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσθαι ἐσήμηνεν ὃ θεὸς τοῖς ἱεροῖς 
συστρατεύεσθαι. οὕτω γίγνεται τὸ στράτευμα τρίχα, ᾽Αρ- 
κάδες μὲν καὶ ᾿Αχαιοὶ πλείους ἢ τετρακισχίλιοι καὶ πεντα- 
κόσιοι, ὁπλῖται πάντες, Χειρισόφῳ δ᾽ ὁπλῖται μὲν εἰς τε- 
τρακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς ἑπτακοσίους, οἱ 
Κλεάρχου Θρᾷκες, Ξενοφῶντι δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς ἑπτακο- 
σίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους" ἱππικὸν 
δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας. 

Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι πλοῖα παρὰ τῶν 
Ἡρακλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν. ὅπως ἐξαίφνης ἐπιπεσόν- 

τες τοῖς Βιθυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα: καὶ ἀποβαίνουσιν 
Ξ “- , 

εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ μέσον πως τῆς Θράκης. Χειρί- 

τριηρῶν Β.-Ο. τοῦ στρατεύματος Ώ., 4] στράτευμα ΟὈΠῚ γρ. ἴῃ τηϑῦσ'., Ε.---Ἰ,Ζ. 
15. δὲ ἔτι μέν᾽ μὲν ἔτι Α. ἔτι μὲν, Βα θ]αῖα Ροξί βούλεται 

Ἰῃτογρυποίϊοπθ, Π).Ε Ὁ. Ζ. ἐπεχείρισεν Β. ἀπαλλαγεὶς ἐκ τῆς ἽΝ. κοι- 
νωνουμένῳ ἃ. κοινουμένα (-. λώιον Ζ. ἔχοντι---συστρατεύεσθαι, Ιῃ 
τηᾶγρ'. ἴ. οὔ. ἃ. ἘΝΗ..Κ. Π,. πῖβὶ φαοα ἐσήμηνεν ὁ θεὸς τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσθαι 
βεγνδῃΐ Α. οἵ χὰ] στρατεύεσθαι τηᾶγρ. Ἐ' ἀπαλλάσσεσθαι ἢ). τό. [,.- 
Ὀ͵Ὶ γίνεται. τριχὰ κῶς μὲ ἡ ὦ ἡγὺ τρίχα 1). τρίχα ὅν Ζ. τριχῶς υ. 
(ει. τριχῇ. καὶ πεντακόσιοι οτη. ἃ.Β.Ὁ.Ε. πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους 
ἱππικὸν δὲ οὗτος μόνος εἶχεν οἱ κλεάρχου θρᾷκες. ξενοφῶντι δὲ ὁπλίται μὲν εἰς 
ἑπτακοσίους καὶ χιλίους. πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους" ἱππικὸν δὲ οὗτος μόνος 
εἶχεν ἀμφὶ τοὺς τετταράκοντα ἱππέας, ἴῃ ΤΠΔΡΘΊΏΘ Ροβιῖο ΒΙ5:Ο Βοος: : Καὶ. οὗτος 

μόνος αυϊάθπ οὔϊαπῃ ἢ). Ε..1.---  .Ζ. τοὺς ροξῦ ἀμφὶ οτι. .Β.Ὁ, Ἑ. 1η. 
ἡρακλειωτῶν Ἀ. βυθινοῖς Ἀ. πως ΟΠ]. 

αὐτῷ] αὐτὸν .Β. ῬΥ. 
ε 

14. ἐπιτρέπει αὐτῷ) Χοπορῃοπίθειη 2.53. ΖΕΌΝ, Θαυτὴ οπηηθβ 11 πὰ- 
Ἰη:θ] Πσὶς Η το πβοπαθ : εαυϊάετη Χε- 
ΠΟΡΠΟΠ ΙΒ τη ΘὨΠἸΟΠΘΙ οἴ ΠΟΠΊΘΗ ΠΪΠῚ18 
ΤΘΙΠΟΙΏΠ 6586 Ραΐο ; ἸΟΊΓΟΥ ΘΧΘΡΟΙΓΌΓΩ 
1πίο Προ. 5ΟΗΝ, 

15. ἔτι μὲν] (οπῇ. δηποί. δα Η. ατ. 
2:4:11: Ἔτι μὲν ἐπεχείρησαν μὴ ἀνιέ- 
ναι αὐτοὺς, ὉΌῚ γτοξογίογ, ταλ' Ὠϊς, δᾶ 
Τεῖὴ ἱποθρίδμ, πθοάπτ ΔὈβοϊπίδμ, αἱ 
510 1. 4ᾳ. 1 ΔΠΕΒΡΕΓ. 

τῆς στρατιᾶς) [Πἰ6]]ΠἸστιηΐτ δὲ οΟ- 
ῬΪδθ, αι ΧΘΠΟΡΠΟΙΠΕΙ5 τη ρου ΠΟ 
ἀεἰγδοίανοσαπύ. ΖΕΌΝ. 

τό. καὶ πεντακόσιοι ἀδδιηΐ ἴῃ 1105 
ὩΟΠΠ1]}115, τηα]8δ. Νδπ ρ]αηθ σοηνεο- 
Ὠϊαηΐ σΟΠΊΡ αι ΔΙΙΟΙΙ 4τιδθ οδί ΒΌΡΤὰ 5. 

τηϑτὶ δααϊῖο πλείους ἢ γνεὶ εἰς ᾿πορσξϊ 
τοαἀδηΐαν, ΔΏΠ6Ρ5 δἴίδτη 46 καὶ πεντα- 
κόσιοι Ἰπαϊοίαπη, αιοα 6Ο]] 815 ΠΌΤΠΘΓΙΒ 
5, 3» 3 ΡοΒΙ[15 σὰ ὅ, 2, 10, ΓΠΔ]ΟΓΙΈΙΩ 
στη 1}}15 οοπ] αποΐπτη ΘΠΠοἱΐξ ααδτη σοΠ- 
νεηϊΐ. 

οἱ Κλεάρχου 1.1.9 

17. Κάλπης φνθει, [ηΐου Ηδγδοῖθαπα 
εὐ ΟΒδ)εθάοπεια ἢπιπΐ Ψίλλις καὶ ὃ 
Κάλπας ἰοδία ταῦ. 12, Ρ. 5642. Ρ]1- 
πὰ Ρουίαμη (δ᾽ ρᾶτη ποτηϊηδέ 6, 1. 
5ΟῊΗΝ, ὕοπί. δηποί. δα ό, 4. 3 

κατὰ μέσον πὼς τῆς Θράκης) Αϑἰδξ:- 
οξ5 5. ΒΙΓΠγ Π]θ. ΟΥτορ. 4: 5.» 13. ἀμφὶ 
μέσας πως νύκτας, σοηΐεγί ΘΟΠΠρΙΩΟΓ. 

[10] 

[11] 

δι» 1 

" “ὁ “ας 



ἘΡΥΙΘΑΡ. ΤΕ. 428 

σοῴος δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν Ἡρακλεωτῶν ἀρξά- 
μενος πεζῇ ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας" ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θράᾷ- 
κην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν θάλατταν ἤει" καὶ γὰρ ἤδη ἠσθένει. 

19 Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θρᾷ- 
κης καὶ τῆς Ἡρακλεώτιδος καὶ διὰ μεσογείας ἐπορεύετο. 

ΚΕΦ. 1. 

2 Ἑπραζαν δ᾽ αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἱ μὲν ᾿Αρκαδες ὡς 
ἀπέβησαν νυκτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύονται εἰς τὰς 

πρώτας κώμας, στάδια ἀπὸ θαλάττης ὡς τριάκοντα. ἐπεὶ 
δὲ φῶς ἐγένετο ἦγεν ἕκαστος ὃ στρατηγὸς τὸν αὑτοῦ λό- 
χον ἐπὶ κώμην᾽ ὁποία δὲ μείζων ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους 

4ἦγον οἱ στρατηγοί. συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν 

18. ἡρακλειωτῶν Ἀ. ἐπορεύοντο "1.Ζ. ΤῊΣ Ἵ": ἐνέβαλλε Α.Β. φὰὶ 
ῬΓ. ἐνέβαλε, (.Ε..---Ἰ,. ἀνέβαλλεΖ. ἤει Β.Ο.Ε. εἴη Α. Οεὖ. ἐπορεύετο. ἤδη 
οἵη. Α.Β.0.}. ροβὶ ἠσθένει. Ροππηΐ Η.1.. Τῇ: ἡρακλειώτιδος Ἄς Δ αϊλεὶ 
μεσογαίας. Κεφ. γ. ὃν μὲν οὖν τρόπον ἣ τε ̓ χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς κατε- 
λύθη καὶ τῶν ἑλλήνων τὸ στράτευμα ἐσχίσθη ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται αηΐθ ἔπραξαν 
οσω. Α.Β..Ε}. λείπει ἐν ἀρχαίῳ δα δδάριῃ ΡΙῃ. 2. ὡς] ὥσπερ Α.Β.Ο. 
τριάκοντα. ΒΖ. Ὁ. . πεντήκοντα. σαφῶς ΤΡ δα ΒΟ 8: 9. 
τὸν ἑαυτοῦ λόχον Α. τὸν αὐτοῦ λόχον Β.Ο, γρ. τὸν ἑαυτοῦ λόχον τηᾶγρο 19)., 4] 
1η ἰοχία ΟΌ ΠῚ οοἴοΓΒ τὸ αὑτοῦ (ἑαυτοῦ Ζ.) λάχος. 
Ε. σὺν δύο Δ.Β.Ὁ. 

ϑρα ἀδ βιύπ θηη6]]. Πιδίν. ρ. 264: 
“Α58 [Π86 ἰοχί βίδῃηαϑ, [Π6γ6 ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο 
Ἀ6 ἃ σοῃίσδαϊοίοηῃ Ὀούννθεῃ {Πὸ α.2,1; 
ΕΠ 1: ἀπ Ὁ, 4.1: τοβρδοιηρ {ΠῸ 
εχίθηί οἵ “5ἰαίϊο Τἤγαοο. 
Β81ἃ ἴο 6 “ βιπαίεα ἀθουΐ (Π6 τη! α]6 
ΒΕ άθο ἰῆ 8... τῇῦ, πα ἸΠ 6. 4,11; 
Τηγασο 18 8814 “10 Ὀερὶη αὖ ἴἢ6 ΒοὍ- 
Ῥογιι5 ἃπα ἴο οχίθμπα ἃ5 [Ὁ ἂβ Πεγα- 
οἴοα. Ἀραΐῃ ἴῃ 5. 19. ΧθποΟΡρΠΟΠ [15 
5814 [0 ἴᾶνγα “Ἰαπᾶθα ἀροὴ (6 60η- 
ἤποβ Γ᾽ Τῆγασο απαὶ 9 ἐἢθ ἐογγίίονυ 
97 Ηογαοίοα -᾿ ἀνα τπδὺ ΟἸΘΓΙΒΟΡτΙ8, 
“Ἰβανιηρ Ηογαοίοα {ταν ο]]οα τὨγοτιρ 
{Π6 σοπηίτν ; θυΐ ψΏΘη 6 διτῖνθα 1ῃ 
Τῆγαοο, 6 Καρῦ πρᾶν ἴΠ6 568. Μοτο- 
ΤΟΙ Ἰὴ Ὁ. 2. 1, ἴ ἰ5. 581α (Παὶ Ηε- 
ταοίθα “15 διυιαϊθα ἴῃ [Π6 σουηίτΥ οὗ 
1πΠ6 “αγϊαπαψηϊαη5. ΝΘ. οὰῃ ΟἿΪ]Ὺ 
Ὁπαογβίδηα {Παΐ 10 τνὰβ ἃ τηϊϑίακθ [0 
ΒΔΥ ὑπαΐ Οαἷρό νγὰβ βιυπαύθα ἐπ ἐδ 
γα αΐθ 9.0} Τήγαοο; ἀπὰ πμαΐ {Π6 α6- 
ΒΟΙΙΡΙΠΟΏ ἢ 6. 4,1, 18 ΠΟΙ ΟΟΥ̓ΘΟῦ, 
γΠΕΥΘ ἰζ 15 βαια {παῦ “ Οαἰρό 1165 ηιϊά- 
τυαψ δοίιυοοη, Βυξαηπέζιην ἀνὰ Πεγα- 
οἴοα,᾽ ἴον τῇ (ἰαἱρό Ἰὰγ ἴῃ Π6 τ] 41]6 οὗ 
Τήγαοο, {παῖ ΘΟΟὨΓΥ τησϑύ πᾶνε οχ- 
ἰοπα δα πρϑαιὶν ἰο Ηογαοῖεα ; νυν Ὠϊ ἢ {Π6 
νογᾶρθ οὗ Χϑῃορῇοῃ, ἃ5 ΨΘ]1 ἃ5 1Π8 

(αἰρό 15. 

κώμη ρΡοϑβῦ μείζων οτη. Α. Β6. 
8. συνεβάλλοντο οοα]ς65. συνεβάλοντο δ πηΐ. εὐ ΑἸ]α. 

τηΔγΟἢ οὗ ΟΠ Θ ΙΊΒΟρΡἢτι5 αἴβρτονθθ. [ἢ 
18. τηοβϑῦ ῬγΟθ 816 ὑμαΐὺ {Π6 (ουυ]ουυ οὗ 
Ἠογαοίοα οχιθηαθα ἰο {πὸ ϑαησαγῖμδ, 
γΠοτα “445͵αἰϊο Τἤγασο ὈΘσϑῃ.᾽ 

18. παρὰ τὴν θάλατταν ) Ηδης ν]8Π1, 
τὖ͵ ὈΓΘν ΒΒ 8 ΤΏ, ο]οσογαῦ (ὐΠΙΓΊΒΟΡ15, 
τὸ φαὰ ΠῚ ὈΥΤτιΠΔ ἴῃ ῬοΓΐαπιὶ (ὑ8]ρ68 
νεηϊγοῦ, ΦΕΌΝ,. ἀσφάλειαν Ἰ1{1Π61]8 
Βθοαία8 6588 αἸοαν 5,10. 5Ο0ΗΝ, 

190. διὰ μεσογαίας) ἔξοϊθδβδ6. Χοηο- 
ῬΏΟΠ Βοος νιον νὰ] ἢ6 σομηπηθδίιιβ 
ἸΠορΡία ῬΙΘΠΊοΘυοαΓ, 51 ΟῚ ΓΊΒΟΡΏΙ οο- 
Ρὶα8 Βθααθγθίαγ, ν6] αὖ ααδτη ΡΥ ΠΊΠΤΩ 
Ατοδαϊθαβ εὐ Ασῆϑοῖβθ Ἰυπρογοίαν. 
ΖΕΌΝ.ς: ΒΟΥ ΡΒΙ ΒΟΥ εὐ Ὁ δ᾽ 8. τὸ; 
4- 8: 

2. 106 ΑῦΒυγαο ΠΙὈτόσιιτη ἀθἰθυιουτιτα 
Δαἀαϊξατηθηΐο, ααοα Ρ᾿γδθίθυ 811ἃὰ ἸΡΘΌΠα 
νος. ἐπάνω, αἱ αἰχὶ δα ἼΠ65. δίθρῃ., 
σοαγρτὶξ, οοπῇ, [μοννὶβ ἴῃ Μα5. ΟἸΔ88. 
γΟΣ χρό πὲ 

τὸν αὑτοῦ λόχον] ἴΠπΐνοτδοθ Πδ6 ΑΥ- 
οδα τη ΑΟΠΒεθοΓ Πα 16 ΘΟρ 88 μος ἰθτη- 
ῬΟΥΘ αἰνιβϑ ογαηΐ ἴῃ ἀθοθῖῃ λόχους, ἴῃ 
ἰού ποῦ ογαηΐ στρατηγοὶ τη060 ΟΥΑΙ, 
4] δάθο πάθη οἱ λοχαγοὶ αἸοσπηΐαγ 1ῃ 
βϑαπθηθθυ5. ΖΕΌΝ. Εἰ 6, 2,11, ἴῃ 
ΠΠΌγ 15 ΠΟΙ }115, 56 α ρῬαγα πὴ ἀρίο. 
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δέοι πάντας ἁλίζεσθαι: καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀν- 
δράποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβά- 

ἄλοντο. οἱ δὲ Θρᾷκες ἠθροίζοντο οἱ διαφυγόντες" πολλοὶ [2] 
δὲ διέφυγον πελτασταὶ ὄντες ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν τῶν χει- 
ρῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ Σμίκρητος 
λόχῳ ἑνὸς τῶν ᾿Αρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ἤδη εἰς τὸ 

5 συγκείμενον καὶ πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίθενται. καὶ [3] 
τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα πορευόμενοι οἱ “Ἕλληνες, ἐπὶ 
δὲ διαβάσει “χαράδρας τρέπονται. αὐτοὺς, καὶ αὐτόν τε τὸν 
Σμίκρητα ἀποκτιννύασι καὶ τοὺς ἄλλους πάντας" ἄλλου 
δὲ λόχου τῶν δέκα στρατηγῶν τοῦ ᾿Ηγησάνδρου ὀκτὼ 

6 μόνους κατέλιπον" καὶ αὐτὸς Ἡ γήσανδρος ἐσώθη. καὶ οἱ 
ἄλλοι δὲ λοχαγοὶ συνῆλθον οἱ μὲν σὺν πράγμασιν, οἱ δὲ 
ἄνευ πραγμάτων: οἱ δὲ Θρᾷκες ἐπεὶ ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ [4] 
εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐρρω- Ἢ 
μένως τῆς νυκτός. καὶ ἅμα ἡμέρᾳ κύκλῳ περὶ τὸν λόφον : 
ἔνθα οἱ Ἕλληνες. ἐστρατοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς 

, πολλοὶ καὶ πελτασταὶ, καὶ ἀεὶ πλέονες συνέρρεον" καὶ 

προσέβαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς" οἱ μὲν γὰρ [5] 

Ἕλληνες οὔτε τοξότην εἶ εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε ἱππέα: 

οἱ δὲ προσθέοντες καὶ προσελαύνοντες ἠκόντιζον᾽ ὁπότε δὲ 

αὐλίζεσθαι 10.---Ἰ,.Ζ. περιεβάλλοντο Α.Β.0.}..Ε.--- 7. 4. διαφυ- 
γόντες [5. οΒδιιιβΒ. [ΔΡ1] διαφεύγοντες. διέφευγον Α.Β.Ο.Ὁ. ὄντας Ὠ.Η. 
--,.Ζ. σμίκρη Α.Ο. στρατηγῶ (91ς) Ὦ. ἐπιτίθενται .Β.0.Ἐ. (εἰ. 
ἐπετίθεντο. 5. ἐπὶ διαβάσει Ἐ. ἐπὶ διάβασιν 'Τ. αὐτὸν μὲν τὸν }).Ἐ..---- 
Ι,.Ζ. τὸν μὲν Εἰ. ἀποκτιννύασι Β.(..Ε.--Τ, Τι, ἀποκτινύασι Ζ. ἀποκτυννύασι 
Α. (ὐεΐ. ἀποκτιννύουσι. ἄλλου δὲ λόχου Β.Ο. ἄλλον δὲ λόχον Α. Οει. ἄλλου 
δὲ λοχαγοῦ. 6. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ Α.Β.ΟΟ. καὶ οἱ ἄλλοι μὲν Ἐ.. (ὐεῦ. καὶ ἄλλοι δέ. 
ἐπεὶ ηὐτύχησαν Ἀ. ἐπεὶ εὐτύχησαν Β.Ο.. Οει. εὐτυχήσαντες. ἅμα ἡμέρᾳ 
κύκλῳ Α.Β.Ο. ἅμα κύκλῳ τῇ ἡμέρᾳ ". Ε. -- Ὁ.Ζ. ἅμα ἦσαν κύκλῳ τῇ ἡμέρᾳ 
ΑΙα. ἐμάχοντο ἐτάττοντο ἘΞ. ἀεὶ] οἱ Α. πλέονες Β.(. Οεΐ. πλείονες. 
ἡ. τόξον Ἰζ. σογγοοίΐθτη. ἵππεσι Α. 

8. διαφεύγοντες) ΤὮΏτις. 3, 40, 5: Μὴ 
ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπι- 
βουλευσάντων φανῆναι. ἴ90] τπὰ8 δια- 
φυγόντες, αὐ 5Ξεααϊξατ διαφυγὼν, εὖ 4, 
131, 3, νἹΟΙβδίτη Ρ]γ65. διαφεύγοντες 
ΡΙῸ διαφυγόντες, αὖ ᾿πΠῚ18 7, 43: 4. ΟἸΤη- 
65 4, 124,3. Οδ᾽ ομηηΐϊα Ρϑυϊπ8 
γΠ]οβα 6586 811 οβίθηηπηΐ ΟΕ]. 

4. πελτασταὶ ὄντες  Η!5[. αΥ. 3,2, 4: 
ἱΡᾳδίως ἀπέφευγον πελτασταὶ ἀκλέσω, 

συγκείμενον) Τυτημ] 8, 400 πΐ οο0η- 
ΒΥΘρ ΓΘηΤΌΙ σοηγοπογαΐ 5.3. ΖΕΌΝ, 

5. τρέπονται] ΤΏγαςε5. ΞΟ ΗΝ, 
κατέλιπον ] [5]δξιπι 6586 λείπειν 510- 

πἰβοδίοπο γοίϊψφωμηι ζαοσϊεπαϊ, αἴ 3,11, 
23 »4»1, ΟΥτορ.τ,6) τ 2 πον 
4101, δηϊτηδαάνεγες Η:γβοῆρ. ΜΊΒΟΕΗ, 
ΡὮ]ΟΙ. ΠΟΥ. 56Γ. ἔαβο. 1, Ρ. 102, Τεβίϊ- 
ταϊΐᾳαε ἔλιπον. ὅς γδγι δῦ 4, 2, ἢ. 

6. πράγμασιν---πραγμάτων] Πὴβοιιῖ- 
ἐαΐο5, αἴ 4,1. 17 Εἴ 4110]. 
ΡΤ δὲ] Βαγθατ. 868 

ατεοι. ΖΕΌΝ, 
ἐπίοιεν, 

»»»» ὠς Ὁ νε.ν 
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κ ἄντ ε , Ἀΐ, ἢ 3 7, 
αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥᾳδίως ἀπέφευγον" ἄλλοι δὲ ἀλλῃ ἐπετί- 

κ - δὰ , ἌΝΟΙ, 7 κι Π δ ΠΣ 
8θεντο᾽ καὶ τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς 

“ “ ͵ 5 “ Ν 

ὥστε κινηθῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευ- 
΄“ ἈΝ ΄“ 53 Ἀ ΄ ΄σ » Ν 

οτῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷκες. ἐπεὶ [6] 
. 5 7, Χ 53 7 ἐν ΄- Ν Ἀ 

δὲ ἀπορία πολλὴ ἦν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν" καὶ τὰ 
Ἣ 37 ξ , Ι ω ε “ Ν 3 ΣᾺ 7 ς 

μὲν ἄλλα ὡμολογητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ 
“ ᾷ ΄- , 7 " 

Θρᾷκες αἰτούντων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἰσχετο. 
εἶ Ἁ Χ ΄-“ 4 δ » δῷ 

τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οὕτως εἶχε. 
Ἁ σι ͵ ΙῚ ᾽ὔὕ 

Ιιο Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ θαλατταν[7] 
5 ΄σ 3 7] ν᾽ 

ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης “λιμένα. Ξενοφῶντι δὲ διὰ τῆς 
μεσογείας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προκαταθέοντες ἐντυγχά- 
νουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. καὶ ἐπεὶ ἤχθησαν 

ν μ-"- σ΄. » ΄- ἥ ᾿ 57 47 35᾽ 

παρὰ ἐβενοφῶντα, ἐρωτᾷ αὑτοὺς εἰ που ἥσθηνται ἄλλου 
,7] 7 σι ς Ἃ ΒΥ 7’ ᾿, 

τι στρατεύματος ὄντος βλληνικοῦ. οἱ δὲ ἔλεγον πάντα τὰ 
᾿Ξ ἴω νά ἴω 7 « Ἁ 

γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἱ δὲ 
“ ’,ὕ 53 Α͂ » “ 

Θρᾷκες πάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. ἐνταῦθα 
Ἃ, Χ 7 7 Ἶ σι 7 

τοὺς μὲν ἀνθρώπους τούτους ἐφύλαττεν ἰσχυρῶς, ὅπως 
͵ 5 σ“ ,ὕ Χ Ἁ ,ὔ “ 

ἡγεμόνες εἰεν ὅποι δέοι σκοποὺς δὲ καταστήσας. συνέλεξε 
12 τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν, Ανδρες στρατιῶται; τῶν [8] 

᾿Αρκάδων οἱ μὲν τεθνᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς 3 
δ᾽ 

πολιορκοῦνται. νομίζω δ᾽ ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, 
πεν 6 3 3 ν , “ Χ “- “, 

οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὃν- 
Ἁ 4 - 

Ι9των πολεμίων, οὕτω δὲ τεθαρρηκότων. κράτιστον οὖν 
4 ΄ ’ὔ “- ἴω ᾿ ἰνἡ 27 Ν 

ἡμῖν ὡς Τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως εἰ ἐτι εἰσὶ 
σώοι, σὺν ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι λειφθέντες μό- 

Τά νοι καὶ κινδυνεύωμεν. νῦν μὲν, οὖν στρᾳτοπεδευσώμεθα 
προελθόντες ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι εἰς τὸ δειπνοποι- 

ἐπίοιεν Β.Ὁ. 8. εἶργον Β. οἵ ΡΥ. αὐτόν. 9. καὶ εἱ αὐτοῖς οτη. Ζ., αὰϊ 
ὡμολόγειτο. το. ΓΛΡΥῚ] μεσογαίας. καταθέοντες Α.Β.Ὁ. ἜΣ ἘῸΝ 
Α.Β.Ο. Οεἰ. πρεσβευταῖς. ποῖ 10. ἐπεὶ Α.Β.Ο.Ε᾿. (μι. ΕἸ τ παρὰ 
Α.Β.Ο. (δῦ. πρός. ἤσθοντο α. ὄντος αὐάαππί Α.Β..}).Ε.---΄, Ὁ. 11: 
λόφον ΔΑ.Β.ὉΟ. θράκαι 1. περικεκλωμένοι ΓῈ ἐφύλαττεν ἈΒ.Ο 
Ε-- ΙΓ. δῦ. ἐφύλαττον. ὅπου Α.Β.Ὁ. ὅποι ;. .--Π,7.Ζ. (ει. ὅπῃ. δέκα 
Ροβί καταστήσας οτη. Α.Β.Ο. Ὁ, 12. εἰ καὶ ἐκεῖνοι Ἡ.". οὐδὲ μίαν Α.1). 
τεθαρρηκότων Α.Β.(Ὁ. (ὐεί. τεθαρσηκότων. 18. εἰ ἔτι] εἴτι Α. εἴτι Β.Ο. ἔτι 1. 
ληφθέντες Α.Β.Ο.. μόνοι---προελθόντες οτη. Β. (ὑεῖ. κινδυνεύσωμεν. κιν- 
δυνεύωμεν Α.Ο. 14. νῦν οὖν Δ... στρατοπεδευσόμεθα Ἡ.1.1{.1,.Ὁ΄ 
περιελθόντες Α.(.1ὺ, δειπνοπ.] π᾿ αἱῦ. ἴῃ γάβαγα 11{{. εἴ, αὖ νιαοίαν, Ὁ. 

ΤΟ. προκαταθέοντες  Ἐεξετνίατ δὰ Ξε- ὄντος Δα αἸξαχη, αὖ 580 ΡῈ, ὉΠ] οχηλ10 
νοφῶντι πορευομένῳ. Β0ΗΝ. δ᾽ῇὴς ροίϊπεραί, ρΡγδΘρΟ λίαν βἷς Η. ΟὟ. 1, 5,3 
προϊέναι αὐτὰ ἄαΐ. ΠΗ. τ. Ἐρ θον ἢ. 11. νῦν ὅτι] ΙΠΉΙΠΠΓΟΥ ἐγαπβροβίσα πη 
ΦΙΟΡΣ,. ὅτι ΟΥΤΟΒ: 1..4..73. ὃς. 2:50 Ὰ 
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΄ Ψ δ ὥ . ,ὔὕ 3 Χ « 

εἶσθαι" ἔως δ᾽ ἂν πορευώμεθα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱπ- 
7 ΄΄ ΄. 

πέας προελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς, καὶ σκοπείτω τὰ ἔμ- 

γυμνήτων ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς τὰ 
ἄκρα, ὅπως εἴ πού τί ποθεν καθορῷεν, σημαίνοιεν" ἐκέ- 

ό ΝΥ δὲ ᾽7ὔ Ω σ΄ 5 ΄, 7 ἔ ε ΄ 

Ἑ εὖυξε ε Καέειν αἥταντα ΟΤῷ εντυγχᾶνοιεν καυσίμῳ Ἄμέεις 
Ν » 7] ΕΝ » “ ᾽ ͵ὔ Χ Ν ἣν 

γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῖ ἐνθένδε: πολλὴ μὲν γάρ, 
3, ᾽ ᾽’ὔ ’ 7 Ἁ Ἀ ,ὔ 

ἔφη, εἰς Ἡράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς Χρυσό- 
΄-΄ « Ἁ ,ὕὔ » 7 Ἁ 

πολιν διελθεῖν. οἱ δὲ πολέμιοι πλησίον" εἰς Κάλπης δὲ 
ἃ 7, 32) θ " ᾽ Ε (ζ 53 5 ᾽7ὕ 

ιμένα, ἔνθα Χειρίσοφον εἰκάζομεν εἰναι, εἰ σέσωσται, 
» 7 ε ᾿ » ον μι ἈΝ ςς Ν ΕΥ “- » Ἀ - 

ἐλαχίστη ὃδος. ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἐστὶν οἷς 
͵ 7 Ἁ » ΄- εἶ ΄“- «ς ᾿ 

ἀποπλευσόμεθα, μένουσι δὲ αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἐστὶ 

παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν [9] 

Ν » ΄ [οὶ ᾿ ᾽, » ᾿ Ἂ 

ιγτὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν [το] 

18 

τοῖς Χειρισόφου μόνοις κάκιόν ἐστι διακινδυνεύειν ἢ τῶνδε 
σωθέντων πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλθόντας κοινῇ τῆς σωτηρίας 
ἔχεσθαι. ἀλλὰ Χρὴ παρασκευασαμένους τὴν γνώμην πο- 
ρεύεσθαι ὡς νῦν ἢ εὐκλεῶς τελευτῆσαι ἔστιν ἢ κάλλιστον 

ἔργον ἐργάσασθαι Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. καὶ ὁ 
θεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς 

γυμνήτων Ὧ. 
ε ἴτι Ἰὐως 

προσελαυνέτω Ἀ.Β.0.2. ἡμᾶς μηδὲν Τ᾿. 
εἰς ̓ Ῥοβί καὶ δαάπηΐ Α.Β.Ὁ. Ε. 

ΤΑΡΥ] ἱππεῖς. 
γυμνιτῶν Α.Β.Ὁ. Οεί. γυμνητῶν. 
ποθέν Κ΄. ΓΤ καίειν. τ6. ἡμεῖς γὰρ Α.Β.0.Ε. Ὁεῖ. ἡμεῖς μὲν᾽ γάρ. 
ἀποδρώημεν Ὦ. οὐδαμοῖ ϑοΒδοἔον. δα 1)θπλ βίῃ. νῸ]. 5, Ρ. 734. [ΔὉ οὐ- 
δαμοῦ. ἐνθένδεν Ὁ. πολὺ μὲν γὰρ ἃ.Β.Ο.Ε. Οεῦ. δὲ πολλὴ μὲν, τη Υ- 
Ῥαηρσοηίΐίοβ δηΐθ ἐνθένδε. δὲ οἵη. ΔΑ. εἰς χρυσόπολιν) ἰσχὺς τὸ πάλιν 
ἈΞ. δὲ οἵη. Α. εἰκάζομεν .Β.0.Ε. (εἴ. νομίζομεν. ἀλλ᾽ ἤδη 
ἐκεῖσε μὲν 1).Ἐ.---᾽, Τὶ ἀποπλευσόμεθα ΑἸὰ. (εὖ. ἀποπλευσούμεθα. Ἐχ. 
ἀπολομένων ϑίερμαπιαβ οὐ ἔογίαββ Εὦ. ΕΠ. οὐὰ. Β. ἀπολλουμένων Α.Ο. ἀπολλο- 
μένων 1).1,. ἀπολλωμένων 1.Κ. κακόν Δ.Β.Ο ἘΔ. κάλλιον τηᾶγρὸ Τ᾿. ἢ 
τῶνδε σωθέντων Α.Β.(. ἢ σωθέντων ἘΦ. σωθέντων δὲ Η- Ἴὶ σωθέντων Ἐ. 
ἐκείνων δὲ σωθέντων Μ.Ο. τούτων δὲ σωθέντων 10. εἰς αὐτὸν Β. παρα- 
σκευασομένους Β.Ὁ. ὡς οἵη. [).Ε.-- Τ, τελευτῆσαι] τελευτῇ τῇ. δῃΐ. 
ἴῃ ταβαγα (Ὁ. σώσασθαι Ἐ.. 18. ἴσως εἴ ὃς τοὺς οῃ. Α. οὕτως ἄγει Τ. 
ὃς] ὡς Β.Ο. ὡς] ὥστε Ὠ.Η.Ζ. 

15. ἅπαντα ὅτῳ) Αὐἴϑῖ. ΝΡ. 348 : 
Γίγνονται πάνθ᾽ ὅ τι βούλονται. Οοηΐ. 
Ἐ2: τοῦειοὶ ΔΒ. 3.5. ΟΥΤΘΡ  ἡ:,4:}} 0 8- 
ἰογατα [αοθατη ἀηϊτηδανογς ΠΟΌΥεθιι8, 
Ὧ6 ὨοΒβί] ῥγοαοββθηΐ, οἵ αὐ 5815 τϑαθ- 
ὉΠῸῚ σΟΠΒΙΠ ΠΏ οχϊτηθγοῖ, οὐ ταὖ ΠοβΕ 
ἵθυΓΌΥΘ Γῇ Ἰησαΐογοῖ. 5.10. 

τύ. οὐδαμοῦ] οὐδαμοῖ Ὠϊς, πἰί Η. Οτ. 
5» 2, 8; 4, 42, ὕοην. 4; 20, οὑτὴ οὐδα- 
μοῦ, οἴ 4101 μηδαμοῖ οιπὶ μηδαμοῦ, 
Ῥεγπηαΐδίαμ ποίαν! δα ΤἼηΘ65. Ξτερῃ. 
γν. οὐδαμοῦ. 

οὔτε ---- δὲ] 5:1. οι. Π]. Ω, 568, 
ΘΟΡΒ. Τύδοῆ. τ151, Ρ]αΐο Βδὶρ. 3, Ρ. 
488 Ο. 

18. τοὺς μεγαληγορήσαντας ἃ ὡς πλέον 
φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται] Ἐδη- 
ἀθῖὴ βϑηΐθηζδιη ν. ΒΊΡΓα 2, 2, 1Ο. 
ΖΕΌΝ. Θυ ἴῃ ᾿πάϊοθ πλέον φρο- 
νοῦντας Τοοίθ ἱπέδρργοίαίαυ ρυμαθη- 
ἰΐογοςβ, ταὶ ϑοῃποιάθσαβ, δὲ, αὖ νἹἀ6- 
[ὉΓ, ψ]οΚ. δὰ Ηεογοαοί. 7, το, πλέον 
τοῦ καιροῦ φρονοῦντας, ηποᾶ φὰς 
αἸσθηάππ ἔι5βθί, 

[1] 

Νὰ 

4 
κἀν. (- 



ΠΗ 8. ΑΒΕ ῷ8ὅ 

΄ὔ ω “- 7 « “ Χ ν᾿ Φιες δ 

πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ 
τῶν θεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι. 
ἀλλ᾽ ἔπεσθαι χρὴ καὶ προσέχειν τὸν νοῦν, ὡς ἂν τὸ πα- 
ραγγελλόμενον δύνησθε ποιεῖν. 

“-“,» 9 Ν « “- ε ἊΨ “ ΄ 3. Ἢ - οἡ 

ιο Ταῦτ εἰπὼν ἡγεῖτο. οἱ δὲ ἱππεῖς σπειρόμενοι ἐφ ὅσον [12] 
σι 53 57 - Ἂ ΄ 

καλῶς εἶχεν ἔκαον ἡ ἐβάδιζον, καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπιπαρι- 
᾿ Ν δ᾿ ὦν Ἶ 4 “ Ἁ.: ἘᾺΝ - 

ὄντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαον πάντα ὅσα καύσιμα ἑώρων, καὶ 
«- ᾿ Ά , ᾿ ΄, " “ 

ἢ στρατιὰ δε, εἴ τινι παραλειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν. ὥστε 
“ «  ς 7 ’ . ᾿ 53 

πᾶσα ἡ χώρα αἴθεσθαι ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. 
» ἈΝ Ἁ “ 5 7, π᾿: , ΕῚ , 

2ο ἐπεὶ δε ὥρα ἣν, κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λοῴον ἐκβάν- 
, “" 7 Ἢ ΄ “ Ἁ [ 

τες, καὶ τά τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς 
’, 7 7 ΄- 

τετταράκοντα σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα 
Ν “Ὁ Ν ͵ Ἀ ᾽ὔ 

“1 πυρὰ ἔκαον. ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλθη τὰ 
Ν 7 ’ὔ Ν Ἄ “4 Ν 

πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακαὰς [13] 
ποιησάμενοι ἐκάθευδον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προσευξάμενοι 
τοῖς θεοῖς, συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην. ἐπορεύοντο ἢ ἐδύ- 

φοναντο τάχιστα. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἔχοντες τοὺς 
«ε 7 7 Ψ, εῚ ΄ 

ἡγεμόνας καὶ προελαύνοντες ἐλάνθανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ 
λόφ “ ,΄ θ 5 λ ΄- ε ἭΔλλ Ν. τ 

ᾧ γενόμενοι ἔνθα ἐπολιορκοῦντο οἱ ἡνες. καὶ οὐχ 
« “ 37 ᾿ ΕΒ » Ν “- 

ορῶσιν οὔτε φίλιον στράτευμα οὔτε πολέμιον, καὶ ταῦτα 

πλέον Α.Β.Ο. Οεῦ. πλεῖον. φρονοῦντες Α. τῶν θεῶν] θεῶν Α.Β. 
δυνήσησθε Β.Ο. δυνήσεσθε Ἐὶ. δυνήσεσθαι Α. 10. σπειρόμενοι Α.Β.0. Οεἰ. 
διασπειρόμενοι. ἐφόσον Ο. εἶχον ἢὉ.--Π 1.2. ΤἈΡεὶ ἔκαιον. ἧ ἐβά- 
διζον οἵη. Δ.Β.Ὁ., εὐτὰ ἔκαιον Ε.--1,.,1. παριόντες Α.Β.(.Ε. ΤΡ τ] ἔκαιον. 
τὰ μακρὰ μι χ' νὰ μικρὰ Ὦ. εἴτι παραλειπόμενον 1). Ε᾿.---ἰ,.Ζ. ἐν- 

» 

τυγχάνοιε 1). ἐντυγχάνειεν 1.. Ῥ. 
οἰ ἀμὴν ί ψη Β. 
λὰ Κ. ΣᾺ ΒΟ (δὲ. γάρ. 

ναντο Β.Ο. ἔκαον ἴ,. (ὐεῖ. ἔκαιον. 
κατασβεννύσαι εἴ τηοχ νύκταν Ἀ. 
Ῥοβί θεοῖς οτη. Β.Ο. 
ἈΑ.Β.Ο.Ε.Ζ. 
τοῦ λόφου Ζ. 
(εἰ. οὔτε τὸ πολέμιον. 

ἀπὸ τῶν θεῶν) Ογτορ. 1, 5.6 : Ἐπεὶ 
δὲ ἡρέθη τάχιστα, ἤρχετο πρῶτον ἀπὸ 
τῶν θεῶν, καλλιερησάμενος δὲ τότε 
προσηρεῖτο τοὺς διακοσίους. ϊΠ6 81- 
ἄσαϊο ΑὙΤΙΔΗ. ἢ ΟΝ 34. 32..5..2}, 4. 

τ9. ἧ ἐβάδιζον) 1)6 Θαμ! 5 ἀἸϊούατα 
ΠΟῺ ΙΠΪΠι15 δϑὲ ΒΙΠρΌΪΑΥΕ αὐδὴ 66 
μαι 5 (σοη. τό, 7, αὖ βαδρεοία νἱ]- 
ἋΘΥῚ ροβϑιηΐ γοῖθα ἴῃ ΟΡΌΙΠ15 ΟἸΏΪΒ5858. 

21. ἐδείπνησαν, τάχιστα) ᾿᾿Βέηρτιθ 
οαὰ ΑὈγΘβΟῆο Ὀμποιὰ. ἽΠππογα, 

ἐλάνθανον Α.Β.Ο.Ε.. ει. ἔλαθον. 
οὔτε φίλιον Α.Β.Ὁ. (Οῖ. οὔτε τὸ φίλιον. 

αἴθεσθαι Α.Β.(.Ε. (δῖ. καίεσθαι. 20. 
ἐπὶ τὸν λόφον ἘἾ. 

σταδίους ἃ.Β.(. (ε(. στάδια. 
τε οἵὴ. Α. πυρὰ] πολ- 

ἠδύ- 
21. τάχιστα οτῃ. Εἰ. φύλακας Β. 

πάντα Α.Β..Ε. Οεῖ. ἅπαντας. καὶ 
22. οἱ ἱππεῖς ἡγουμένοις τῆς ὁδοῦ Ζ. προσελαύνοντες 

αὐτοὺς Α.Β.Ο.1.Κ.1.. 
οὔτε πολέμιον Α. 

Αποίαγ. Ρ. 246, ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν τά- 
χιστα, παρηγγέλθη τὰ πυρὰ κατασβεν- 
νύναι. ΟχεΒ 5815 {{{ἃ Ἰοσα[ο αβί. 
Ῥαυ]]ο τάγῖβ οϑί, φαοὰ παρεύ Ὀτοπιο 
Ομ 8 ΑἰΒΘη οὶ 9.5 Ρ. 400 Ε!: Ἐπεὶ 
δὲ θᾶττον ἦμεν ἡἠριστηκότες. ΡΟΝΒΟΝ. 
Τύθτη 8111 δὰ Γῆ 6β. Βίβρῃ. οἰ, 

προσευξάμενοι--- συνταξάμενοι] Ἀδοῖα 
οτηϊζζεγα νι ἀθηίαγ ΠΥ καὶ, αὖ 7, 3. 5 
Θ1ο 5. 4, 22... οἰ ΠΑ 9 υκε νῷ δρυᾶα Χε- 
ΠΟΡΠΟὨίθιη. 
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» ΄ Ν Ν »-- ᾽Ν ἔ Ἀ Ν ΄7ὔ ἔ 

ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν ΞΞενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα, 
, ἃ ΄ ͵ ΩΝ 

γρᾷδια δὲ καὶ γεροντια καὶ πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς κατα- 
’7, . Ἁ ΄. “. 3 3 

23 λελειμμένους. καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἣν τί εἴη τὸ γε- [τ4] 
7 ἃ “-“ , 

γενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθά- 
ς Ἁ “ » 2 Ὅ.λ Ξ... »Ἅ 5, 

νοντὸ ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾧχοντο ἀπιόν- 
“ ᾿ Ν .σ ", " . Ὁ 

τες, ἐωθεν δὲ καὶ τοὺς ἕϑλληνας ἐφασαν οἴχεσθαι ὅποι 
᾿ » » 

δὲ οὐκ εἰδέναι. 
΄σ΄ » Ψ ε » Ν τααται ΄σ » Ἷ 5 ’, 

24 'αῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ ΨΞΞενοφῶντα, ἐπεὶ ηἡρίστη- [15] 
7 , ͵ " 

σαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχι- 
7 ΄- 57 » ΜΝ ᾿ Ν 

στα συμμίξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πο- 
' ΧΝ ͵ὔ ΄ ΄ » ΄ 

ρευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκαδων καὶ ᾿Αχαιῶν 
Ν Χ ΣΝ ΄ εα’ ᾽ Ν ἢν. ὧῈ ΄ » Ν ᾿ς 

κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδὸν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς τὸ αὐτὸ, 
5, " 3 » Λα ᾿ς 5 ΄ σ » 

ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελ- 
4 ΄ ’ “- ἴω 

25 φούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ ᾿Αρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα [16] 
τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν᾽ ἡμεῖς μὲν γὰρ, ἔφασαν, φόμεθα 

ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐχ ἑωρῶμεν, τῆς 
νυκτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ οἱ πολέμιοι δὲ, ὡς 

«ε ΄-΄ » 7 ΄ ΄- Ν Ἀ 

γε ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλθον" σχεδὸν γὰρ 
» - Ν , ΄ ᾿ 

“6 ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῆεσαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀφίκεσθε, 
« Ν ’ » “ Φ κ΄ ε ΄σ 7 Ν » «ς ΄σ΄ 

ὁ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, φόμεθα ὑμᾶς πυθομένους τὰ παρ᾽ ἡμῖν 
᾽7ὔ 57 ΕῚ ,7ὔ »" μὰ ,ὔ ἃ 

φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θαλατταν" καὶ ἐδόκει 
«ες ΄- Ἂ ςε ω Φ “- 

ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσθαι ὑμῶν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεῦρο 
΄ 

ἐπορεύθημεν. 

΄-- 

ΚΕΦ. Δ. 
, Χ 53 Χ ΒΥ » “ τ, 5, “- 

Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ 

ἀπαγγέλλουσι Β.0Ο. ἀπαγγέλουσι Α. ἐπαγγέλλουσι Ε;. Ὁεί. παραγγέλλουσι. 
γρᾷδια) γραίδια Α.Κ. Οεῖ. γραΐδια. δὲ] γὰρ Α. πρόβατα Α.Β.Ο.Ε.Κ. 
Ο(εῖ. προβάτια. 23. δὲ καὶ Α.Β.0.Ε. (εἰ. δέ. ἐπυνθάνετο Β., 4] α΄ 6Π) 
τὴ. ε τηυίαΐ 1 ο οὖ ν 85. Κ. Ροηϊΐ, οὐ (Ὁ. ΠΟΥ. τη. 8. μὲν οτῃ. Β.}).Ε..--Τ. 
ΕΥ̓͂ εὐθὺς οτα. Α.Β.(.Ε.. ἀπιόντες" καὶ τοὺς ἕλληνας δ᾽ Α.Β.Ὁ. εὐ 
ΟὨΊ1550 δ᾽ Ε.Ζ. ΡΥ] ὅπου. 24. ἐπὶ κάλπην Α.Β.Ὁ. κάλπης Ἐὶ. τὸ 
αὐτὸ Α.Β.Ο.Ε. Οεΐ. τὴν ὁδόν. 25. περὶ] ἐπὶ Ἐ.---ΤἸ Τ΄ οἵα. Ὦ. οἰόμεθα 
.Ε.--Τ 1. πυρὰ] πρῶτα ὨΗῊ. ρὲ. ΚΤ Ζ. δὲ Δαααπί Α.Β.Γ.Ε. 
ὥς γε] ὥστε Α.Β.Ο. ὥς γ᾽ Ὁ. 26. ἀφίκεσθε Α.Β.0.Ε. Οεί. ἀφικνεῖσθε. 
ἐξήκει Ὠΐης οἰζαΐ δ] 485. οἰόμεθα Α. πειθομένους Α.Β. φοβηθέντες 
Ε, ἀποδράντες Α. ες Ὁ. Ργ., αὐ νἀ δίαΓ. ἀπολείπεσθαι Α.Β.Ο. Οεῖ. 
ἀπολιπέσθαι (--θω ΚΚ.). Ι. μὲν οαάρσπη, αὖ ν]ἀδἴαΓ, τηᾶπὰ 5. ν. Β. 

23. εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας] Η. ἀν. ό, 4: ὅποι) 6 ἔγβαιιθηΐ ἴῃ 11ΡΥ]5 ν]Πο, 
25: ᾿Ηγοῦντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας τὴν ἾἸάτη ἃ ῬΒγνηΙοΠΟ ποίδζο, ποῦ οὐ ὅπου 
διὰ Κρεύσιος. Ἰίληαδ εὐθὺς ΡΆΓΙΓΕΡ αἵ- ΡΓῸ ποῖ οἵ ὅποι ΡῬΟΠΘΠΩ͂Ι, αἰχὶ δὰ Τα. 
48 ἕωθεν 1ῃ τΩΘ]]ΟΥ 15 οᾶβὰ νἹἀθίαγ δϑίθρῃ. Ρ. 2Ζιτό Ἀ. 
ΟἸΩἸΒΒΈΙΩ. 
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3 “-“ Ν “ 7 Ἃ, Χ 7 “- ὰ “ 

αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο Ὁ καλεῖται 
Κάλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ Θράκῃ τῇ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ' 
ἀρξαμένη δὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ 
Πόντου μέχρι Ἡρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσ- 

, Ν ͵ ΄, » ΨΆΤ ΄ » 
“πλέοντι. καὶ τριήρει μέν ἐστιν εἰς Ηράκλειαν ἐκ Βυζαν- 
τίου κώπαις ἡμέρας μάλα μακρᾶς πλοῦς" ἐν δὲ τῷ μέσῳ 
57 7 » 3 3, ς » 

ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε Ἑλληνὶς, ἀλλὰ 
Θρᾷκες Βιθυνοί: καὶ οὺς ἂν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐκ- 

4 Ἃ ΒΩ Ν ε 7 , ᾿ Ά 

πίπτοντας ἢ ἄλλως πῶς δεινα ὑβρίζειν λέγονται τοὺς 
ΩΥ͂ 

3. Ἑλληνας. ὃ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν μέσῳ μὲν κεῖται ἑκα- [2] 
τέρωθεν πλεόντων ἐξ᾽ Ηρακλείας καὶ Βυζαντίου, ἔστι δ᾽ 
ἐν τῇ θαλάττῃ προκείμενον χωρίον, τὸ μὲν εἰς τὴν θάλατ- 

πρὸς Α.Β.Ο.Β. Οεί. ἐν. 

ρει Α -τὉ. Ζ. τῤιήρη Εἰ. 
τὴν ΡΙῸ ἐστιν Β. 
κρᾶς ΒΑΕ. 
Οεί. ἀλλ᾽ ἢ θρᾷκες ἢ βιθυνοί. 
λέγονται] ἐλέγχονται ἘΙ. 

ἡμέραισ ΟΟ. Ῥν. 

1. ἀρξαμένη δὲ] Αα πος ἱπί6}}}- 
σοηάιτη Βα] η8 ἀπὸ τοῦ στόματος 
τοῦ Πόντου, 1. 6. Βοβροῖ!. ᾿Ἐστὶν 81ι- 
{Ἐπ Β16 οϑξ 1, ἡ. 6. 

᾿ εἰσπλέοντι] Ν. δὰ Ηϊδι. τ. 7, 1, 
18. ΤΏυς.1, 24: Πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέ- 
οντι. 

2. τριήρει] Οοηΐεγί ΗΟ] ΒΟΠτ5 
Ηετγοαοί. 4, 86: Νηῦς ἐπίπαν μάλι- 
στά κῃ κατανύει ἐν μακρημερίῃ ὀργυιὰς 
ἑπτακισμυρίας, νυκτὸς δὲ ἑξακισμυρίας" 
ααϊθα5 δα α1ῦ σοηΐθηδβ ὀργυιὰς ΤΕΒΡΟΙ- 
ἄ6γα βίδαϊο. 

Θρᾷκες Βιθυνοί) Αττίδητιβ ΡΘΠΡΙ1 Ρ. 
Ἐπ. Ρ. 14 46 ῬαγΓΠΘΗΪο ἤανῖο : Μέχρι 
τοῦδε Θρᾷκες οἱ Βιθυνοὶ νέμονται, ὧν 
καὶ Ξενοφῶν ἐν τῇ συγγραφῇ “μνήμην 
ἐποιήσατο, ὅτι μαχιμώτατοι εἶεν τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. Χεη. Ἡ. 6. 1. 3,2, 
τοὺς Βιθυνοὺς Θρᾷκας, 3, 2, 2, τὴν Βι- 
θυνίδα Θράκην. ἨἩετοαοίᾳϑ 1, 28, Θρήι- 
κες οἱ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί. ΞΟΉΝ, 

τοὺς Ἕλληνας} Θ1Π}1}15 τϑρϑῖϊο Ον- 
ΤῸΡ. 8, 2, 24: Οὕτω δὴ ἡ τότε ὑπὸ κύ- 
ρου ΕΟ ἀτυὺ ἐχυυὕτωξ ξεὶ καὶ 
νῦν διαμένει ἡ βασιλέως ἔλασις. 

8. χωρίον αἸοιῖῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙ ῬΟΥᾺΠῚ 
Κάλπης, ᾿ΒΕΠΠΙΙ ρσἜΈΠΙΒ, αθοπη μυρίοις 
ἀνθρώποις δα Παρ αηάστη 50 σοΓα 
αἷϊ, Εὐχίτα ᾿βίῃπηππη ἴῃ ἰοῦσα σοηΐ]- 
ΘΗ οἵ γϑπηοΐδ ἃ ροτία νἹἀθηίῃγ ἔὰ- 
1586 κῶμαι 1150, ἀ6 αυϊθιβ 5. 6. Χεπο- 

ὃ οἴη. ἃ.Β.0.Ε. 
Ἐπιβίδιῃ. δα ΠΙοηγ8. 3222, ἈὈῚ ἢ ΓΕΒΡΙΟΙΌ. Οεί. μέχρις. 

τριήρεις Ἐ. Οεΐ. τριήρους. 
μάλα οτη. Α.Β.Ὁ. 

ἀλλὰ θρᾷκες βιθυνοί ἀ. Β.Ο.Ε. 

μέχρι Α.Β.0.0.1.Κ.Ζ., αἱ 

ἐπὶ δεξιᾷ Η. 42. τριή- 
εἰς οἵη. Α.Ο. ἀπα8 εἰς 

οὐδὲ μία 1). μι- 
ἀλλ᾽ ἢ θρᾶκες βιθυνοὶ Ἐ.Ν.Ο. 

ἐκπίπτοντας ἃ.Β.Ο.Ε. (Οεῖ. ἢ ἐκπίπτοντας. 
4. ὁ ἐξ ἡρακλείας ἈΑ. 

ῬῃΟΠίαθΠΊ ΟΥἸΠ] ΘΔ ΉΙΓ 5. 14, γ6116 ΘΠ 
τὸ χωρίον οἰκίσαι. Ἦρος ἸάθΠη 6886 νἱ- 
ἀεῖαν, χοᾶ τὸ ἐρυμνὸν χωρίον, ἴῃ 4110 
ἀθροηθῖθ ᾿ππρϑα]πηθηΐα Ταῦ ϑῦ τη}]168 
ΧΕΠΟΡΠΟΙ 8. 21. ϑ'εα τηΠ][ῖε5 τοῖου- 
τηϊδηΐ ἸοσΌΓΩ, 5. 22. ἔο ἰδιηθη αὰ- 
σαηῦ ἀπο65 ΚΘΗ ]ῖι05 ΟΧ Ἰηΐ6 01 οχρο- 
αἸΠΟΠΘ ΤῊ 1068 6. 3,1. εἰς τὸ ἐρυμνὸν 
χωρίον, αποα ἴοββ8 εἴ γ 8110 πη ῃϊαηΐ. 
6 ΘΟθχη δβὺ 4, 4 ὅτι πολίζει τὸ χω- 
ρίον. Μιχ τρια ἀπ ΙΑ ἸΙσοῦ ΡΒ ῈΠῈ 
Κάλπης ὝΕΣ: 6586 πᾶ χωρίον ἐρυμ- 
νὸν, αθοα ΧεΕπορποηΐεμη γν6]}16 οσςὰ- 
Ῥᾶγα οὖ ΘΟ] 018 (ὐὐδθοῖβ 101 σο]]οσδί185 
ΘΧΒΙΓΘΥΘ ΒΒΡΙ Δ ΔΉΐ1" Π11}1{65. Ποία 
νΟΓΟ πδιγαίϊο ἀοοσοῦ Ἰοσατη ἔπτη {1556 
νδοαατῃ οἱ ἀδβουίπιῃ. σης ᾿ρϑαπι 
Ρουγΐατη ΠΕ} 6} ἀατη ΘΘΏΒΕΟ, 1ῃ ΨΕΓ- 
Ὀ15 1115, εἷς δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενό- 
μενον οὐκ ἐβούλοντο στρατοπεδεύεσθαι. 
5ΟΗΝ, Οὐοπῇ. δυΐοιῃ ἀθ (ὑα]ρ6 Αἰπ5- 
νου. Ρ. 218, Κοοῆ. ρΡ. 126 5. βρθη- 
Π6]1. Πἰιδέτ. Ὁ. 265 : “1 ΔρΡΡρθᾶγβ ἴο 
Ὀὲ ἴδε ργεβθηΐ ρογῦ οὗ Κιγρέό, οὐ. ὅυτ- 
ρϑῃ. πὸ ἀδβουρίοῃ οὗ [Π15 ρίασα ὈγΚ 
ΧΟΠΟρΡΏοη, δρυθθὶηρ ἴῃ 80 ΠΊΔΩΥ 
Ῥοϊπΐβ ἢ ἰῃαΐ οὗ (ὐδγαϊατ, ἡ ΠΟ86 
ΔΏΟΙΘηῦ ὨΔΠΊΘ6 8150 ννὰβ ('αἷρό, Ἰεααβ 
ΟἿ6 ἴο σοποϊααα {Πα {Ππ6 ἴδθυτη ννᾶβ 
ἀεβουρίνα οὗ [Π6 παίατα οὗ 1Π6 ρ]δος 
ἴῃ Ὀοίῃ.᾽ 
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ταν καθῆκον αὐτοῦ πέτρα ἀπορρὼξ, ὕψος ὁ ὅπῃ ἐλάχιστον 
οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυιῶν, ὁ δὲ αὐχὴν ὃ εἰς τὴν γὴν ἀνή- 
κων τοῦ χωρίου μάλιστα τεττάρων πλέθρων τὸ εὖρος" τὸ 
δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος χωρίον ἱκανὸν μυρίοις ἀνθρώποις οἱ- 

4 κῆσαι. λιμὴν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰ- 
γιαλὸν ἔχων. κρήνη δὲ δέος ὕδατος καὶ ἄφθονος ῥέουσα [3] 
ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ ὑ ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου. ὕλα 
δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ ναυπη- 

5γήσιμα ἐπ’ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ. τὸ δὲ ὄρος [τὸ ἐν τῷ λι- 
μένι;) εἰς μεσόγειαν μὲν ἀνήκει. ὅσον ἐπὶ εἴκο σιστάδίους; 
καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιθον" τὸ δὲ παρὰ θάλατταν πλέον 
ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ 

6 μεγάλοις ξύλοις. ἡ δὲ ἄλλη χώρα καλὴ καὶ πολλὴ, καὶ [4] 
κῶμαι ἐν αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ οἰκούμεναι: φέρει γὰρ ἡ 
γῆ καὶ κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας. 
καὶ σήσαμα καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους πολλὰς καὶ 

γ ἡδυοίνους καὶ τἄλλα πάντα πλὴν ἐλαῶν. ἢ μὲν χώρα ἦν [5] 
τοιαύτη. ἐσκήνουν δ᾽ ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς τῇ θαλάττῃ" εἰς 
δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο στρατοπεδεύ- 

καθῆκον ΒΆΡΕΙ ν δἴ ΤΊΟΧ ἴῃ πέτρᾳ ΒΌΡΕΓ α: Ροῃὶὶ (. ἀπορὼξ Α.1. εἴκοσι 
Β. ὃ εἰς Α.Β.Ο..Ε.Ε. (ί. εἰς. τὴν δαάπηΐ Α.Β.Ὁ. ΒΕ. μάλι- 

στα) οὐ μάλιστα Α.Β.Ὁ. χωρίου Α. 
οἰκήσεις α.(. οἴκησεις 1. (ὑεέ. οἴκησις. 
πάνυ δὲ πολλὰ οἴῃ. Δ.Β..Ε. 

οἰκῆσαι ϑίορμαπιιβ. οἰκήσειν Β.Θ, 
ἅ. 4. ἄφθονος Α.Β.Ο. Ὅεοι. ἀφθόνου. 

5. τὸ (τῶ [).) ἐν τῷ (Βος οἴῃ. Ζ.) λιμένι οτη. 
ΦΊ 

ἈΞΡ.Ὸ. μεσογαίαν Ἀ.Ο. Οεἴ. μεσόγαιαν. θάλασσαν (ὐ. θάλασσαν Β. 
ἐπὶ οτη. Ὁ. πολλοῖς οτη. [". 6. πολλὴ καὶ καλὴ ΤΡ εὖ δηΐθ οἰκούμε- 
ναι οτὴ. Α. Β. σι. κριθοὺς Α. μελλινὰς Α. καὶ μελίνους καὶ σῦκα ΟσοὐΒΓΙΒ 
ΟἸΉΪ5515 Ζ. ὄσπρια πάντα καὶ μελίνους αἸἰβοσίΐα Ηδυροογδῖιο γυ. , μελίνη. Ύ, χε. 
ΒΟΥ. 6, 6, τ; δηποί. δ 1, 2,22. σήσαμα Ἀ.Β.Ο.Ε;. (εἴ. σήσαμον. ἡδύοι- 
νος ῬΟΙΠΙΧ 6, 25. τὰ ἄλλα Ζ. ΤΔ011 ἐλαιῶν. 7. ἐν] ἐπὶ Ζ. πρὸς 
ἈΒΟΝ ἐνὶ. τῇ οτὴ. Ὦ. γενόμενον Ἀ.(.Ε.Ζ2. Οεί. γενόμενοι. 
στρατοπεδεῦσαι Ἐὶ. 

4. ἡδέος] ΑὙΤΊΔητ5 ΡΕΡΡΙ; Ρ- 13: Π15 ΘΧϑΘΡ}]8 ν. ἴῃ 165. δίθρῃ. ν. Πο- 
Ὁ δε Κάλπης λιμὴν ὁποῖόν τι χωρίον 
ἐστὶν καὶ ὁποῖος ὅρμος, καὶ ὅτι πηγὴ ἐν 
αὐτῷ ψυχροῦ καὶ καθαροῦ ὕδατος, καὶ 
ὅτι ὗλαι πρὸς τῇ θαλάσσῃ ξύλων ναυ- 
πηγησίμων, καὶ αὗται ἔνθηροι, ταῦτα 
Ξενοφῶντι τῷ πρεσβυτέρῳ λέλεκται. 
Ησς ρετγῆπει Ιοοὰβ δοροη. 2..0,.0 
Τινὰ δὲ ὕδατα καὶ ἐπὶ τὴν δ 
τῆς γῆς ἐπὶ πολὺν τόπον ἐν ταῖς φλεψὶν 
ἐνεχθέντα οὕτως ἀναβλύει, καθάπερ 
ἐστὶν ἐν ᾿Αράδῳ ὕδρευμα καὶ τὸ ἐν 
Ἡρακλείᾳ τοῦ Πόντου. 50ΗΝ. 

0. καλὴ καὶ πολλὴ] ΑἸ11ὰ Πα} 5 οτα!- 

λὺς, Ρ. 1421 Δ. 
ἐλαῶν) 1)6 ἔοττηα ἐλάα, 5εθρ8 εἴ- 

ἴᾶτῃ δρᾶ ΤὨπονα!άοθμ, ΡΙδίοηθια εἴ 
Πδιποβίμθηριη ἀδργαναΐδ, δ ἢ, 1, 27 
ΕΧ οοαϊοα τεβεναξα ΡΓῸ ἐλαία, 4188 
Δθηα ἃ Χϑηορμοπίθ, αἰχὶ δα Τἢεβ. 
ΘΊΘΡΗ. νο]. 3, Ρ. 656, τεδαυρυΐααε τα- 
ΘΘὨ ΠΟΤ ΠῚ Θυογαπάδτη στδτητηδίϊοο- 
Γαμ Ῥγροοθρίπιρ, νοὶαΐ ἹῬΒεορποϑίὶ 
(δῃ. Ρ. 5» 26: Σεσημείωται τὸ ἐλαία 
ἐπὶ τοῦ φυτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς πόλεως" ἐπὶ 
γὰρ τοῦ καρποῦ ἐλάα λέγεται. 

Νν γω ν 
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ἣ᾿ 7 - ΄“ » ΄σ ) » ΄σι 

εσθαι, ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ ἐλθεῖν ἐνταῦθα ἐξ ἐπιβουλῆς 
53 7 “ ὔ Ῥ “-“ ΝῚ 

8 εἶναι, βουλομένων τινῶν κατοικίσαι πόλιν. τῶν γὰρ στρα- 
΄ι᾽ ΄σο κυ Α͂ . 5» Ἷ 

τιωτῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ σπάνει βίου ἐκπεπλευκοτες 
Σ᾽ κ 7 Χ ἈΝ » Χ Χ ω » Ἁ 

ἐπὶ ταύτην τὴν μισθοφορᾶν, ἀλλὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν 
΄ Ν ᾿ ΒΩ ς μι Ν 

ἀκούοντες, οἱ μὲν καὶ ἀνδρας ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ προσανη- 
’ Δ.-- 7 ΄ » ’ 7 

λωκότες χρήματα, καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδεδρακοτες πατέ- 
’ὔὕ 4 Ν Ν 7ὔ ΄ «ς  ἐ 3 

ρᾶς καὶ μητέρας, οἱ δὲ καὶ τέκνα καταλίποντες, ὡς χρήματ 
“-“ ,ὕ Ο - » 7ι Χ Ἵ, 

αὐτοῖς κτησάμενοι ἥξοντες πάλιν, ἀκούοντες καὶ τοὺς ἀλ- 
᾿ Ν ’ὔ Ἂ Ὁ ἊΣ Ν ΄ ΄σ΄ 

λους τοὺς παρὰ Κύρῳ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ πράττειν. τοιοῦ- 
δ΄ ΄ 3 Ν ε ᾿ 7ὔ 

τοι ὄντες ἐπόθουν εἰς τὴν Ελλάδα σώζεσθαι. 
» ᾿ Ν «ες ἕ «ς 7 » ΄Ν 3 » Ν ΄ 

Ἐπειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταῦτον συνο- 
δου, ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἐθύετο Ξενοφῶν" ἀνάγκη γὰρ ἣν ἐπὶ τὰ 
ἐπιτήδεια, ἐξάγειν: ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς “νεκροὺς θάπτειν. 
ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐ ἐγένετο, εἵποντο καὶ οἱ ᾿Αρκάδες, καὶ 
τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ ἔ ἔπεσον ἑκάστους 
ἔθαψαν" ἤδη γὰρ ἦσαν πεμπταῖοι καὶ οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν 
27 5 77 ἊΝ Χ “- «ῷ , 2᾽ 

ἐτι ἢν" ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἐθαψαν 
3 “ ε Ἁ ε ον ΄ ἃ Χ Χ 

ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο καλλιστα οὗς δὲ μὴ 
΄σ ’ὔ “-“ }] Ἂ 7] 

εὕρισκον, κενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα, καὶ στεφάνους 
3 , - Χ Ξ Ι , 3 ἘᾺΝ, Ν 

τοεπέθεσαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ στρα- 
’, ΄ Α Ψ » ͵ τὰ Ν 

τοπεδον. καὶ τότε μὲν δειπνήσαντες ἐκοιμήθησαν. τῇ δὲ 

9 [6] 

[7] 

8. οἱ δὲ καὶ οτλ.1). Β᾿.---Ἴ,. οὐτη ἄγοντες ΑἸά, προσανηλωκότες Ἐ. προσηλω- 
κότες Α.Β.0.Ά. προσανηλωκότας '. εὖ αἰνίβαη Ζ. προανηλωκότας ΑἸ. (βί. πρὸς 
ἀνηλωκότα γ6] Ἰαποῦμη. καὶ τούτων Α.Β..Ἐ. (εἴ. οἱ δὲ καὶ τούτων. πολλὰ 
ἄγαν πράττειν [).Ἐ'.---Ἰ,.2Ζ. οὖν ροϑβῦ τοιοῦτοι οἵη. ἃ.Β.Ο.Ε. ἐπόθουν Α. 
Β.ΟΙἉ. Οεί. ἐπεθύμουν. 9- ὑστέρα Α.Β.Ο. ὑστεραία ἘΦ. (ὐεί. οτι. τῆς 
ΟΠ. Α. ταὐτὸν Α.(ὐ. ταῦτα Ὁ). αὐτὸν Εἰ. (ὐεί. ταὐτό. ἐπ᾿ ἐξόδου Α.Β.Ὁ. 
ἐπὶ τὰ οἵη. Α. θάπτειν Α.Β.Ο. Ε. (ει. θάψαι. ἱερεῖα 1).Ἐ.Η.Ζ. καλὰ 
δααυηί Α.Β..Ε.Β. μὲν νεκροὺς τοὺς Α.Β.Ο. (Οὐεἴ. νεκροὺς τοὺς μέν. ἔν- 
θαπερ ἔπεσον] ἐνταῦθάπερ Ε. ΤΊ : ἐνταῦθα παρ᾽ ).Ζ. πεμπτέοι Β.Ο. πεμ- 
παῖοι 1.Κ. ἦν ἔτι α. ἐκ τῶν ὑπαρχόντων οἵη. Ἐ. ἠδύναντο Β.Ὁ. 
κάλλιστα] μάλιστα Α.Β.Γ(.Ε. καὶ πυρὰν μεγάλην ροβῖ μέγα οἴη. Α.Β.ὉΟ. 
το. ἐκοιμήθησαν οτη. Ἐὶ. 

8. οὐ σπάνει βίου] Ἰϑοογαῖε5. Ραπο- 
ΒΎΤ. 6. 40, Ὁ] ἀθ μὶ8 τδοὶβ ΟΥνὶ 

Α » “ ς .“ ᾿» 

νιους τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν] [06 ἔνιοι 
515 Ροβιίίο ν. αἰεοία δὰ Ἴπμεβ. ϑίβρῃ. 

Τ]ΘΥΟΘΙΗΔΤΊΪΒ αἸεϊΐ, νοσαῦ οὐκ ἀριστίνδην 
μὲν ἐπιλελεγμένους, ἀλλ᾽ οἵ διὰ φαυλό- 
τητα ἐν ταῖς ἑαυτῶν πόλεσιν οὐχ οἷοί τ᾽ 
ἦσαν ὧν. ΖΕΌΝ, Οοπί. ατοῖ. Ηϊβύ. 
νΟ]. 9. Ρ. 168. 

ἀρετὴν] Οοηΐ. 1, 4; 9. 
9. καλὰ] ϑυθϑρεοίαμη. Οοηΐξ, 

ΘΕΣ δ. 14.595: 5, 2. 
πεμπταῖοι) Υ. 6. 3, 5 566. 
ἀναιρεῖν) ἰὐβιίαίμι8 ἀναιρεῖσθαι. 

ΜΑΙ. 

ῬΌ 1οΖ ΒΕ: 
καὶ πυρὰν μεγάλην, 486 Δρδιαηῦ 80 

ἸΙΡΥῚΒ τ] ΟΥἹ 118, ΤΠ Ρχορίεγθδ 5115- 
Ρβοεΐα νἱαθηΐαν, σοα] ΠΟῚ ΤΠΘΙΏΪΏΪ Π6 
81185 Ἰθρϑυβ ἀρια Ὁ]]}π|π| Βου]ρίογειη εἴ- 
ἴδ ΤΘΡΊΙΠῚ δχϑύχιχοίτι πη 6586 ΟΌΠῚ 6}115- 
ΤΟ] Ὁ Π1}}}18 Ἰηδηρυ5. ΖΕΤΙΝ. 

στεφάνους) 1)6 Ἰὰς τὸ νἱα. αο6Π8. 
ἂς Οδροίδρῃ!β Ρ. 82. ΖΌΝ, 

υ 
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’ Ψ» «ς “-“ ᾽΄ “ ,7 

ὑστεραίᾳ συνῆλθον οἱ στρατιῶται πάντες᾽ συνῆγε δὲ μά- 
3 ’, ἣς Ἂς οἷ ’ὔ 

λιστα ᾿Αγασίας τε Στυμφάλιος λοχαγὸς καὶ ᾿Ιερώνυμος 
3 “- Ν ας ε ἴω 

Ηλεῖος λοχαγὸς καὶ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκάδων. 
ν 7 » 7 ΕΥ̓ ὡς “κ᾿ ΄. 

11 Καὶ δόγμα τοι σα ΤῸ. ΙΕΡΙ πρευσίαι λοιποῦ μνησθῃ δίχα τὸ [8] 

στράτευμα ποιεῖν, θανάτῳ αὐτὸν ζημιοῦσθαι , καὶ κατὰ 
χώραν ἀπιέναι ἧπερ πρόσθεν εἶχε τὸ στράτευμα καὶ ἄρχειν 
τοὺς πρόσθεν στρατηγούς. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη ἐ ἐτετε- 
λευτήκει φάρμακον πιὼν πυρέττων" τὰ δ᾽ ἐκείνου Νέων 
᾿Ασιναῖος παρέλαβε. 

ἈΝ Ἁ σ΄ Ἁ 53 - ΄᾿ “3 

12. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστᾶς εἶπε “Ξενοφῶν, ᾿Ὦ ἄνδρες [9] 
σ΄ Ἁ Ἀ 7] 3, ΄“ ᾿-- 

στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, δῆλον ὅτι πεζῇ 
7 » Ἂν ΒΩ ΄σ 3 ’7ὔ Ἁ ᾽’ὔ 3, 

ποιητέον" οὐ γὰρ ἐστι πλοῖα: ἀνάγκη δὲ πορεύεσθαι ἠδη" 
» 3 Ἂ 9 ή ε - 3 3, 

οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. ἡμεῖς οὖν, ἔφη, θυσό- 
« ΄ Ἀ ΄σ ΄, ΒΥ 

μεθα: ὑμᾶς δὲ δεῖ παρασκευάζεσθαι ὡς μαχουμένους εἴ 
ΒΥ ε Ἁ 

13 ποτε καὶ ἄλλοτε" οἱ γὰρ πολέμιοι ἀνατεθαρρήκασιν. ἐκ [10] 
τούτου ἐθύοντο οἱ στρατηγοὶ, μάντις δὲ παρῆν ᾿Αρηξίων 
᾿Αρκάς" ὃ δὲ Σιλανὸς ὁ ᾿Αμβρακιώτης ἤδη ἀπεδεδράκει 

΄ ν᾿ 5 ἂ- 7 4 Ἁ 3 ἃ 

πλοῖον μισθωσάμενος ἐξ Ηρακλείας. θυομένοις. δὲ ἐπὶ 
τ4Τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέ- 

ραν ἐπαύσαντο. καΐ τινες ἐτόλμων λέγειν ὡς ὃ Ξενοφῶν 
βουλόμενος τὸ χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν 

Ἂ Ἀ ΄ » ΄ [Δ “ 

15 ὡς τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦθεν κηρύξας" τῇ [ττ] 
“- Χ Ἧς ͵ ’ 

αὔριον παρεῖναι ἐπὶ τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μαὰν- 

συνελθόντες Ἐὶ. προσῆλθον Ὁ. πάντες] λέγοντες 1). οπη. Ε.. συνῆγε 
δὲ Α.Β.0.Ε. (ει. συνῆγον δὲ αὐτούς. ὁ ἀγασίας τε καὶ ὁ στυμφάλιος λο- 
χαγὸς Α.Ο. ὁ ἀγασίας καὶ ὁ στυμφάλιος λοχαγὸς, ΟἸΏΪ5515 καὶ ἱερ. ἢλ. λοχαγὸς, 
Β. ἀγασίας στυμφάλιος Ὁ. ἀγασίας ὁ στυμφάλιος ὁ ὁ λοχαγὸς ΤῸ. Οεδἰ. ἀγασίας 
στυμφάλιος ὁ λοχαγός. ἄλλοι οἱ Α.Ο. οἱ ἄλλοι οἱ Β. εξ. ἄλλοι. τι. καὶ 
(ἐγὼ οὐτη ΒΙρΏο απ.) Α. καὶ οπι. Ἐ,. διχᾶ ἘΡΤ ἧσπερ. Ἀ. ἐτετελευ- 
τήκει Β.Ο. τετελευτήκοι Ε.--Ἰ,. Οεῦ. τετελευτήκει. τὰ δὲ τούτου Εἰ. νέων 
Α.Β.6. Οεί. νέων ὅ. ἀθηναῖος Β. παρέλαβε Ἀ. Β. ἊΣ Ε. Οεί. παρελάμ- 
βανε. 12. ὁ ξενοφῶν Ῥοβῖ ταῦτα Ἐὶ., αἱ υἱἀδίαν. ἀναστὰς Ἀ.Β.Ο.Ε. Οεῖ. 
ἐξαναστάς. ἀνάγκη ] ἀναγκαῖον ΕἸ. μὲν ρΡοϑβῦ ἡμεῖς οἵα. 4.Β.0.Ε.. ἔφη 
δἀάππέ Α.Β.Ο.Ε.Β. μαχομένους Β.Ὲ.---,.. ἀνατεθαρρήκασιν Ἀ.Β.Ο. Οεί. 
ἀνατεθαρσήκασιν. 18. ἀριξίων Α.Ο, ἀποδιδράσκει Εἰ, Οεῦ. ἀποδεδράκει. 
θυομένω Ὁ). ἐφόδῳ Α.7.: καλὰ Ῥοϑβῖ ἱερὰ δΔαἀπηΐ Π).6.---ἰ,. 14. ὡς 
ξενοφῶν Α. οἰκίσαι Β.Ο.Ε. Ἐς, Οεῖ. οἰκῆσαι. γίγνεται) γιγνώσκει Φ. τῇ 
ἀφόδῳ 10. 15. ξενοφῶν ροβί κηρύξας οτῃ. Α.Β.0.Ε. μάντιν Ἐ 

11. κατὰ χώραν ἀπιέναι) Ι,ΘΟμο]8-ὁ 4. τύο: ᾿Αρκεσίλεων μὲν κάμνοντά τε 
γ]ῸΒ νϑγῦϊ, γογηιαπι θωογοϊίι5 ἔπ αἰ, καὶ φάρμακον πεπωκότα ὁ ἀδελφὸς Λέ- 
εαπάδηι τοίπμθηίαηπι 6556, 8 ῥΥὴμβ ὅι- ἀρχος ἀποπνίγει. Αὐρτοίαθαΐ Ἰάτὴ ὅ, 2, 
ἐ55οὲ. ΒΟΉΝ, 8, 

φάρμακον πιὼν πυρέττων] Ηοτοάοί. 



ποτ τς Πρ“  Ύστστει,ο- 

ΡΟΥΚΤΟΥ. 291] 

7 7 “ 7 ἈΝ 

τις εἴ τις εἴη. παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνθεασόμενον τὰ 
ε Ν », τ Ἀ 3 ΄- “ 7 θ δὲ 

τό ἱερα, ἐθυε' καὶ ἐνταῦθα παρῆσαν πολλοί: υομένῳ Ἑ 
πάλιν εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ἐκ 
τούτου χαλεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται: καὶ γὰρ τὰ ἐπιτή- 
δεια ἐπέλιπεν ἃ ἔχοντες ἦλθον, καὶ ἀγορὰ οὐδεμία πα- 

»Ἡ»: τς Γ 5 ᾿ μβνωᾳ “ "ἢ ΕΥ 

17 Ἔκ τούτου συνελθόντων εἶπε πάλιν Ξενοφῶν, ᾿Ὧ ἂν- [12] 
΄- “κ᾿ Ἦ Ψ Ν 7) 7 

δρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερα, οὔπω γίγνεται" 
τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομένους" ἀνάγκη οὖν μοι 
δοκεῖ εἶναι θύεσθαι περὶ αὐτοῦ τούτου. ἀναστάς τις εἶπε, 

18 Καὶ εἰκότως ἄρα ἡμῖν οὐ γίγνεται τὰ ἱερά: ὡς γὰρ ἐγὼ 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου χθὲς ἥκοντος πλοίου ἤκουσά τινος ὅτι 
Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν πλοῖα 

΄ 3, Ψ Ἁ 7 ἣ “ “ν΄ 

καὶ τριήρεις ἔχων. ἐκ τούτου δὲ ἀναμένειν μὲν πᾶσιν ἐδὸ- 
ἌΝ οἱ ρων , ϑ3 ΄’ ΚῚ 3 Ξ ἘΦ ΎΟΟΝ ΄ 

το κει" ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἢν ἐξιέναι. καὶ ἐπι τουτῳ [13] 
ΥᾺ 7 7 Ν Ὁ“ ΄ὔ ἣν ἊΨ, 

πάλιν ἐθύετο εἰς τρὶς, καὶ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἡδὴ 
ν Ἐῶ Ν Ν "7 Χ μεωὶ -- ᾿, Ψ 5» 

καὶ ἐπὶ σκηνὴν ἰόντες τὴν ψβενοφῶντος ἔλεγον ὅτι οὐκ 
Ψ, ς Ὁ" 7 ε 3 ᾽ “Ἃ ὅ᾽, 3 σ΄ Χ 

ἔχοιεν τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνο- 
Ψ “- ε ἴω 

μένων τῶν ἱερῶν. 
Ν δ ΎΡ.: 7, » 7 Ν . 7 σ΄ ε 

20 Κααὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδὸν τι πᾶσα ἢ [14] 
Ν Ν Ν “ “ ω Ν τῶν: ’, 

στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ τὰ ἱερά" 
Ν Ἧ '' Ε Ἷ ς Ἄ κα Ν 52“ Ν 

τὰ δὲ θύματα ἐπελελοίπει. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἐξῆγον μὲν 
Ἃ ΄ ,ὕ 5 53 πππὸ ΄- 3, « ’, 

21 οὔ, συνεκάλεσαν δέ. εἶπεν οὖν Ξενοφῶν, ᾿Ισως οἱ πολέ- 

συνθεασάμενον Ὁ. .---Ἰ,.Ζ. συνθεασόμενος Ἥ.. συνθεασάμενος 6. παρεῖσαν σ. 
τό. θυομένῳ Α.Β. σ. Ε,. (εὐ. θυομένων. τρεῖς Β.Ὁ.1.Κ Π. ἐγίνετο Α.Β.Ο. τὰ 
ἐπιτήδεια ἔ ἔχοντες ἃ ἔλιπον ἦλθον Π).Ε.---Ἰ,17.Ζ. οὐδὲ μία Α. ἢ 2).1,. πω 8α- 
απηΐ μίά πω ΒΟΥ Θηΐ68 ΒΟ: αὖ ΒΌΡΓΑ 5, 14. οὐδένά πω. 7. ξυνελθόντων 
ἜΠΗ. Ο. ἀπορίᾳ Α.ὉΟ. ἡμᾶς Α. εἶναι αὐ ἀπηί Α.Β. Ο Ἧ τ8. δὲ 
Ῥοβί ἀναστὰς οτχ. Α.Β.Ὁ. βο α ΑἸά. οἵη. ἃ. ὁ δαάαϊαϊ δομείοσαβ Με]εδίθμι. 

Ρ- 75: μέλλοι Α. μελλη ἴω, μᾶλλον ΚΠ Τ.Ζ., μάδτησαο ἧξε. καὶ 
τριήρεις ἔχων Δ. Β.Ο. ὉΟμει. ἔχων καὶ τριήρεις. 10. μὲν οἵη. Α. ἀνάγκη Α. 
Β.Ο.. (εῦ. ἀναγκαῖον. τοῦτο Ἡ- ΑἹ: τρεῖς Β.Ὁ. καὶ ἤδη καὶ Α.Β. 
ΙΕ. Οεί. καὶ ἤδη. ὁ δ᾽] οὐ δ᾽ Α. οὐδ᾽ Ὁ. γιγνομένων γενομένων Ὁ). 
γινομένων Ἐ' 1. τινομένων Τὸ; 20. σχεδόν τι] σχεδὸν [). διὰ οτῃ. Ὁ). 
ἅπασιν Α.Β.Ο. Οεῖ. πᾶσιν. ἐκυκλοῦντο Α.Β..1. ἐκύκλουν ᾿ὰ. (ὑεῖ. ἐκυ- 
κλοῦτο. ἐπιλελοίπει Α.Β.Ὁ. 21. ὁ αηΐθ ξενοφῶν οἵη. Α.Β.Ὁ. 

16. θυομένων] τῶν στρατηγῶν 5.13. πῶ ἐφαίνετο. 
5ΟΗΝ. Ῥιυεϑίαϊ θυομένῳ, αἱ ἔθυε 5. 18. ὡς ἐγὼ ἤκουσα ὅτι]. δα ό,1, 23. 
της. ΑἸΪΟΥ 8.1 3; ὉὉ] ἰάοτα Ὁ. 20. ἐκυκλοῦντο ] Η. ὍΣΣ 

πω δηΐθ παρῆν ΘΧ ΒΘαΙΘηΝ 5. 17 μὲν᾿Αρκάδες περὶ τὴν πόλιν ἐκυκλοῦντο. 
οὔπω τορεοίϊπιπ) δα αογθ νἹἀθηίαν ἄπο, 5ΟΗΝ. 06 ρΙυμα!! ν. δα 6, 6, 2ο. 
Εἴβὶ βϑί βὶς 7, 5. 16: Μισθὺὸς μὲν οὐδείς 

ῦ 2 



909 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 

μίοι συνειλεγμένοι εἰσὶ καὶ ἀνάγκη μάχεσθαι: εἰ οὖν κα- 
ταλιπόντες τὰ σκεύη ἐν τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ ὡς εἰς μάχην 

Ἂ 

παρεσκευασμένοι ἴοιμεν, ἴσως ἂν τὰ ἱερὰ προχωροΐη ἡμῖν. 
22 ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἀνέκραγον ὡς οὐδὲν δέον εἰς [15] 

εἶ ͵ ΒΩ 5 Ἀ ’ὔ ε ’ 

τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ θύεσθαι ὡς τάχιστα. καὶ πρόβατα 
Ἁ 3 7 μοὶ ΄σ ον ΄, ΄σ » 5,47 ἣν 

μὲν οὐκέτι ἦν, βοῦς δὲ ὑφ᾽ ἁμάξης “πριάμενοι ἐθύοντο" καὶ 
ΕΞ ΄“ » - ΄“- ,.Ἤ “ 

"Ξενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήθη τοῦ ᾿Αρκάδος προθυμεῖσθαι, 
3, » ῇ 3 » » ἃ » 

εἰ τι ἐν τούτῳ εἴη. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ως ἐγένετο. 

Νέων δὲ ἢ ἦν μὲν στρατηγὸς κατὰ, τὸ Χειρισόφου μέρος, [τ6] 
ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς τῇ ἐνδείᾳ, 
βουλόμενος αὐτοῖς χαρίζεσθαι, εὑρών τινα ἄνθρωπον Ἥρα- 
λ 7] ἃ 57 7 3 Χ ἰδέ 60 3) Ὰλ ΄ Ἁ 

κλεώτην, ὃς ἐφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι ὅθεν εἴη λαβεῖν τὰ 
9 , οὗ Ἂς “ »7 5.. δ ΝΣ “ 

ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε τὸν βουλόμενον ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια, 
Ε ͵ ,7ὔ 7 Χ Ν 

ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. ἐξέρχονται δὴ σὺν δορατίοις καὶ 
ἀσκοῖς καὶ θυλάκοις καὶ ἄλλοις ἀγγείοις εἰς δισχιλίους ἀ αν- 

24. θρώπους. ἐπειδὴ δὲ ἢ ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις καὶ διεσπείροντο [1 7] 
ε » Ν 

ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου 
ε ΄σ “ ΄ Ν 53 ἴω ΄σ΄ 

ἱππεῖς πρώτοι᾽ βεβοηθηκοτες γὰρ ἦσαν τοῖς Βιθυνοῖς, βου- 
Χ “ “-“ 3 5 - 

λόμενοι σὺν τοῖς Βιθυνοῖς, εἰ δύναιντο, ἀποκωλῦσαι τοὺς 
“ “ὁ ΝΞ Ν Ν - « ε - 
Ἑλληνας μὴ ἐλθεῖν εἰς τὴν Φρυγίαν" οὗτοι οἱ ἱππεῖς 

23 

3 Ἂ ἴω » “ ΄ Ἀ 

ἀποκτείνουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους" οἱ δὲ 
- 

καταλίιποτες 51Π6 δοοθηΐτι Ό. τὰ σκεύη δΔααϊαϊ (δβίδ]ϊο, αὐ 15. ἡ οβϑίιβ. ᾿ 
ἴομεν Β. μᾶλλον ροϑβύ ἱερὰ ομχ. ἃ.Β.0.Ε. προσχωροίη Α.Ε.. 22. θύ- Γ 
εσθαι Α.Β.Ο Ε. Οει. θύειν. ὑφ᾽] ὑπὸ ΑΔ. Β.Ο. ἀφ᾽ Ὁ. Οὐοπῇ. 5, 25. 
ἐγένοντο Α.Β.Ο. ἐγίνοντο Ε. (ὑεῖ. ἐγένετο καλὰ τὰ ἱερὰ δηλονότι, ΠΪ5Β] αποά δη- 
λονότι οτη. ξοτίαββθ Ζ. 22. δεινῶς] δεδιὼς Α.Β.Ὁ. χαρίζεσθαι Ἀ.Β.0Ο. 
(εἴ. χαρίσασθαι. ἡρακλειώτην Ἀ. κώμης Ἡ. ἘΠ Υ γ5 ἐκήρυξε---ἐπιτή- 
δεια οἵα. ἃ.Β.Ὁ. ἐξέρχονται Α.Β.Ο.Ε,. εἴ 4] ἐπ᾿ ΒΌΡΕΓ ἐξ Ὁ. Ὁεί. ἐπεξέρ- 
χονται. εἰς] ὡς ΕΒ. 24. . ἐπειδὴ Α.Β.0.} Η.---1,.7.Ζ. (εἰ. ἐπεί. τὸ] τῶ 8. 
ὡς βοηθηκότες Ζ:. ῬΡοοβὲ ἦσαν ραρὶπα ἀδε5ῖ 1. δύναιτο ἃ. ἀνδρῶν Ἀ. ἐς σ. 

Ε.. Οεῖ. ἑλλήνων. 
δδάρχῃ τη., πὶ νἱἀθίαγ. 

ππροον 5: ἢ φῬοβί μεῖον οι. Α.--Ἐ ΕᾺΚ.Ζ. 

ΖΕΌΝ 21. προχωροίη) Ὑπαογά. ΒΡ ΡΑ͂Σ Ὡς 
δ᾽ αὐτοῖς τὰ διαβατήρια θυομένοις οὐ 
προὐχώρει. ΗΠ ΤΟΗ. 

22. εἰς τὸ χωρίον] [π{6]]ρΊτιν ἸΟΟῚ5 
116 ἃ παΐαγα στη Ὡϊΐτι5, τ Ὶ ΒΆΓΟΙΠ 85 Τ6- 
᾿η4πὶ ᾿5βοσαΐὶ Χοπορηοη. ὥὅϑα τη}}}- 
(65 τοίοσιϊ ἀαθαηΐ θὰπ Ἰοσυτῃ, ἰ8η- 
αυδη πόλισμα γενησόμενον. Ὗ. 5; ἢ. 
ΖΕΌΝ. δέοι ϑεμῃηριάθγιιβ, τϑοΐβ ἔου- 
ἴα 588. 

εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη] 01]. καλὸν, 5ὲ 
εαΐα πιῆ δοπὶ αἰϊᾳφιϊα ρογίοπαεογθηΐ. 

Θποπιοάο ἢδθο ᾿πέ6]}]101 ΠΟΠ 
ΡΟΒΒ6 Ορἰ παῖτιβ ΘΟΒΠΘΙάοσι5 βοῦν 501|- 
Ῥεθαΐ ρῥῖῸ βοῦς, εἴδβ1 1088 ν] ἀδγϑῖ Ἰοοῦτη 
Αὐτίδηϊ, 40 πἰογοίμσ, δα 5. 25 ΡΟΙαΒ 
ῬΘΓΟΥΤΊ, δὶ ν. ΔΡΡοβιξυτη. 

23. ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου) 86 ἄπιοε, 
αἰοοης 86 ἀἄμοοηι ἔογο. ΦΖΕΌΝ, 

δορατίοις] ὕπάο δορυφόροι 5. 2, 4 
24. πρώτοι] Βεΐενῖαγ δὰ ἐππηγάνι 

Βξ 26. 
Φαρναβάζου] τ ἢ ΠΟΤ ΒΔΓΑΡ 66, 

866. ἢ. 8, 25. Οοπί. Η. ΟΥ. 3, 2, 2 
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- Υ] 4 Α “ 

5 λοιποὶ ἔπὶ τὸ ὄρος ἀνέφυγον. ἐκ τούτου ἀπαγγέλλει τις [18] 
“ “-“ , Ν 7 

ταῦτα τῶν ἀποπεφευγότων εἰς το στρατόπεδον. καὶ ὁ ΞΞε- 
νοφῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, λαβὼν 

βοῦν ὑφ᾽ ἁμάξης, οὐ γὰρ ἣν ἄλλα ἱερεία, σφαγιασάμενος 
ἐβοήθει καὶ οἱ ἄλλοι οἱ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν ἅπαντες. 

»οὅ καὶ ἀναλαβόντες τοὺς λοιποὺς ἄνδρας εἰς τὸ στρατόπεδον [19] 
᾽ “ Νν 9. Ν » ΠΥ ὁ ᾿ 3 Α, ε 
ἀφικνοῦνται. καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἦν καὶ οἱ 
σ ζγ.Ἔῃ 54,ιΓ᾽ 57 » “- δον Δ 
Ἑλληνες μάλ᾽ ἀθύμως ἔχοντες ἐδειπνοποιοῦντο, καὶ ἐξα- 

ἈΝ ΄“ ἴω) ΄σι ΄“ 

πίνης διὰ τῶν λασίων τῶν Βιθυνῶν τινες ἐπιγενόμενοι τοῖς 
προφύλαξι, τοὺς μὲν κατέκανον, τοὺς δὲ ἐδίωξαν μέχρι εἰς [20] 

7 τὸ στρατόπεδον. καὶ κραυγῆς γενομένης εἰς τὰ ὅπλα πάν- 
τες ἔδραμον οἱ “Ἑλληνες" καὶ διώκειν μὲν καὶ κινεῖν τὸ 

ις Ν » 3 Ν ΣᾺ 7 3 , Ν 

στρατόπεδον νυκτὸς οὐκ ἀσφαλες ἐδόκει εἰναι: δασέα γὰρ 
τ Ν ᾿ “- “ ΄, “ 
ἣν τὰ χωρία" ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον φυλαττόμενοι 
« ω 7 

ἱκανοῖς φύλαξι. 
ΚΕΦ. ΚΕ. 

Ν Ν 7 σ ἤ ἴγὰ Ἁ “ ε Ζ ε 

Τὴν μὲν νύκτα οὕτω διηγαγον᾽ ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ οἱ 
᾿ ᾿ «. ΄“- [ὦ Ν “ 

στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο" οἱ δὲ εἵποντο 
3 ζ δ. ὦ Ν Ν , Ν ᾿ 5. 

ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. πρὶν δὲ ἀρίστου 
“ 3 7 Ὁ ς 57 53 ᾿ς 

ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν ἡ ἡ εἴσοδος ἢν εἰς τὸ χωρίον, καὶ 
5 Ἕ: 7 “ 7 

ἀπεσταύρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς πύλας. καὶ 
“-“ 3 ε 7 Ὄ ὅ, 5, Ν,.Ε “-“ ᾿ 

πλοῖον ἐξ Ἡρακλείας ἧκεν ἄλφιτα ἄγον καὶ ἱερεῖα καὶ 
ΩΣ ᾿ » 1» Ν μ-ὶ - 5,..ϑΜ ἡ πρῦν 1.5 » Ἀ 

ο οἶνον. πρῷ δ᾽ ἀναστὰς Ξενοφῶν ἐθύετο ἐπ᾽ ἐξοδείᾳ, καὶ 

ἀποφευγόντων Α.(Β.ΙΟΙΒΉ.,.Τ. 
ὁ δῃΐθ ξενοφῶν δα ἀπηΐ Α.Β. Ο. 

ἀποπεφευγόντων Ἰζ. 25. ἀπαγγέλει Α. 
ἐπεὶ Α.Β.Ο, Οδί. Οοηΐ. νᾶγ. Β0Γ, 3, 4,0. 

ἐπειδῆ. ἐγένετο Α. ὑπ᾽ ἁμάξης Α. ὑπ᾽ ἀμάξης (. ἀπ᾽ ἁμάξης 1). Οεΐ. ὑπὸ 
ἁμάξης. (ὐοπί. 5. 22. τριάκοντα] τιάκοντα 1). πεντήκοντα ᾿ΕΝ ἅπαντες 
Α.Β.Ο. (δ. πάντες. 46. ἄνδρας] ἅ ἅπαντας . εἰς ΑΔ. Β.Ο. (δῖ. ἐς, ἀμφὶ] 
Ὁ 1. μάλλ᾽ Α. κατέκανον .ΕῊΗ.Κ.1,. κατέκαινον Β.Ο. Ὁ. κατέκαιον 
Α. (ΟὙε(. κατέκτανον. μέχρι Δ.Β.Ο.Ι ΕΚ, Οείῦ. μέχρις. 2. συνέδραμον Ἐ. 
δασέα Α.Β.0..Β. Οδῦ. λάσια. μάχεσθαι ρΡοϑί φύλαξι οἵ. 4.8. .Ἐὰ., σασῃ 
Ἰδσιιηᾶ ". Ἢ ἀπετάφρευσαν ἀπετάφρευον ἃ.Β.ὦ. ἡ οπι. Α.1,.}. χω- 
ρίον] ω ἴῃ Τάβιγδ (Ὁ, ἀπέστρωσαν ἸΞ Τ' οἵ 41 1ῃ ἸΠΔΤΡ.. ἀπεστράβωσαν Η. ἐν 
ἀπεστρώννυσαν Ἐὶ. ἅπαν Α.Β.Ο. Οί. ἅπαντα. ἄγων Ὁ. καὶ] εἰς Α. 
Β.Ο. ἱερὰ .Ε.Κ.1.. 2. ΤΑΌτ] πρωί. ἐπ᾽ ἐξόδια Δ. ἐπ᾽ ἐξοδία Β.Ὁ, 

25. λαβὼν βοῦν ὑφ᾽ ἁμάξης] Αὐτῖδ- 
Ὠὰ8 ῬεΙρΡ]ο Ῥομὶ Ρ. 3: Ὡς ἐγὼ καὶ 
ἐβουθύτησα ἐνταῦθα, οὐχ ὥσπερ ὁ Ξε- 
νοφῶν ἐν Κάλπης λιμένι, ὑφ᾽ ἁμάξης 
βοῦν λαβὼν δι ἀπορίαν ἱερείων, ἀλλὰ 
τῶν Τραπεζουντίων αὐτῶν παρασκευα- 
σάντων ἱερεῖον οὐκ ἀγεννές. ΒΟΉΝ. 

26. λοιποὺς ἄνδρας] Θὲ ὈΑΙΡαΤῸΒ 
εἰδιροτδηΐ, 5. 24. ΖΕΙΙΝ, 

μάλα ἀθύμως ἔχοντας] ῬΥΟρΡίαΥΙ ο]8- 
θη ΒΕΟΓΆΙῚ, τηθύμπση ὈΔΥ Δγοσ τ οἵ 
σοτητηθαῖαβ ἱπορίδιη. ΖΕΤΙΝ, 

Ι. οἱ δὲ εἵποντο] Θποα δηΐδα ἀπ61- 
Ὀτ5 5115 ΑἸ ΠΠ51] τοϊουτηϊ ἀδυδηΐ τη] }1065, 
14 πῆς ὈΔΡθαγοσιτη τηθίτι ἔβοουθ ΠΟῚ 
ΔΙΊΡΙ 8. ἀείτοοίαπί. ΖΕΌΝ. 

2. ἐπ᾽ ἐξόδῳ) Μυϊραΐυτη ἐπεξόδια 
οοττοχὶ διιἀδοίθσ, οσὰπῃ ἰοίϊ65 ἐπ᾽ ἐξόδῳ 
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7 Ἀ ς Ἀ ΗΝ ΄'- ᾽ὔὕ - 7] ἈΝ 3) ,ὕ 

γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. καὶ ἤδη τέλος 
, “ “ δὴν Ν 7 

ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ ἀετὸν αἴσιον ὃ μάντις ᾿Αρηξίων 
᾿ ε ΄σ ΄ ΧΝ “ 

3 ]Παρράσιος, καὶ ἡγεῖσθαι κελεύει τὸν Ξενοφῶντα. καὶ 
΄ ᾿, “ Ὁ , Ἂς οὐνϑ' ἀρ 

διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίθενται, καὶ ἐκήρυξαν 
“ 4 Χ ,7ὔ Ν “ 

ἀριστήσαντας ἐξιέναι τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις, 
Ν τ Ἂν Ν γι ’ » - χω ς 3 

4τὸν δὲ ὄχλον καὶ τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. οἱ μὲν [3} 
ἈΝ 7 Α , ' Ν , 3, ν» 

δὴ ἄλλοι πάντες ἐξήεσαν, Νέων δὲ οὔ: ἐδόκει γὰρ κάλλι- 
ῷ ΄σ- 7 “ ΄ 

στον εἶναι τοῦτον φύλακα καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ στρατοπέ- 
΄- ’ 

δου. ἐπεὶ δ᾽ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ἀπέλειπον αὐ- 
τοὺς, αἰσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσθαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, 
κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε καὶ τετταράκοντα. ἔτη. 

5 καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπορεύοντο. πρὶν δὲ [4] 
πεντεκαίδεκα στάδια διεληλυθέναι, “ἐνέτυχον ἤδη νεκροῖς" 
καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώ- 
τους φανέντας νεκροὺς ἔθαπτον πάντ ας ὁπόσους ἐπελάμ- - 

6 βανε τὸ κέρας. ἐπεὶ δὲ τοὺς πρώτους ἔθαψαν, προαγα- 
γόντες καὶ τὴν οὐρὰν αὖθις. ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώ- 
τους τῶν ἀτάφων ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπε- 
λάμβανεν ἡ στρατιά. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ 
τῶν κωμῶν, ἔνθα δὴ ἔκειντο ἀθρόοι, συνενεγκόντες αὐτοὺς 
ἔθαψαν. 

ὑπεξοδία ἴ,. (ὐεὶ, ἐπεξύδια. 
ἀετὸν Α.Β.Ο., 41 τ. ἀετός. Οεί. αἰετόν. 
3. ἀριστήσαντες Α.8.0.}.Κ. 
κάλλιστον τοῦτον φύλακα ἴῃ τηᾶτρ. Α. 
στρατοπέδῳ Η.1.. Οεΐ. ἐπὶ στρατοπέδῳ. 
τοὺς Α.Β.(.Ἐ. Οει. αὐτόν. 
των Α.Β.Ο.Ε. (ὑεῖ. ἐπεξιόντων. 
ΗΚ, 7. 
,.2. ἐνετύγχανον Ὦ. 
ἐπεὶ Δ. Β.Ὁ.Ε. Οί. ἐπειδή. 
Κ,1 ἔνθα δὴ] ἐνθάδε Β. 
ΒΑ. δυρεβο κατα (5:6) Ὁ. 

προσα 

εἰ ἐπ᾿ ἀφόδῳ ᾿τσθβαιθ βοσιρίατῃ ἰερθ- 
τα. ΘΟΗΝ, Ἐπ᾿ ἐξοδίᾳ 5Ξογθεη- 
ἀστη 6556 ῬῈῪ ἀἸρῃποηστιη, πὖ ἐφοδία 
5ΕΘΌΕ ΒΟΥ ΙΓ, τὸ ἐφοδεία οἱ περιοδεία, 
αἰχὶ δα “68. 5ιίορ. 

4. ἐπὶ στρατοπέδου) ὈΪαΐ. ἔμορ, 2, 
Ρ. 674 Δ; Μηδένα ἐπὶ στρατοπέδου 
γεύεσθαι τούτου τοῦ πώματος, οἷ 8]. ἴη- 
αἸοαῦ 68. ΙΘΡΒ. Αυτῖδη. ΔηδΌ. 5, 
10, 4: Κατὰ χώραν ἐπὶ στρατοπέδου 
ἔμεινε" εἴ 10. ΤΙ, 2. οὔ 4 Ὀ15, 41 σαγῃ 
ἀΥσΟΪΟ 5: 15. 4. 

ἐφέπεσθαι Α.Β.0.Ε. (εἰ. ἔπεσθαι. 
αὐτοῦ αἀάπης ἃ.Β.(.Ε. 

ἔμελλον "Ἐ΄., ΘΟΥ̓́Ρ. 1Π ΤΠΔΓΡ΄. 
ὁπόσους ἐφ᾽ ὅσους Α.Β..Ο. 

γ. Ζ. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 1). 
ἐνθάδε δὲ Δ.Ο. (εἰ. ἔνθα. 

καλὰ ροβὲ γίγνεται οὐ. Α.Β.Ο.Ε. τῶν ὁπ. Ζ. 
παράσιος Α. παρνάσιος ΒΟ. 

καταλιπεῖν οἵη. ΕΗ.Κ.1,.Ζ. 4. οὔ] ὧν Α. 
ἐπὶ στρατοπέδου Α.Β.(Ὁ. ἐπὶ τῷ 

ἐπεὶ Α.Β.Ο.Ε. Οεδι. ἐπειδή. αὐὖ-- 
ἐξιόν- 

μὲν οτη. 10." 
5. ἐνέτυχον) ἐτύγχανον ἘΚΗ.Κ. 

ἐλάμβανε Ὁ. όἜὄ. 
εἰς οι. Η. 

συνενέγκαντες 

κατέλιπον δα τεϊϊχοβ αγέθοοβ ἦα 
ἘΠΊΨΘΥΒΟ οχογοϊΐα τοοΐρ σοξοτί Δ εἰβ - 
ἴυ8. ΟΗΝ. 

οἱ δὲ ἄλλοι) Η. 6. οεἔεν ἂἀθ Νβοῃϊβ 
σΟΡ 8, 4αὶ, αὐ σἈΒΕΓΙΒ Θββθηΐ ῬΥΘΘΒΙαΙΟ, 
1.581 ετδηΐ γϑριηδηθο. ΖΕΌΝ. 

ΕἸΣ νεκροῖς] 1)6 ΕΠ 8 4, 24. ΖΕΌΝ. 
τοῦ κέρατος ε. Ἀρτηηῖβ κατὰ κέ- 

ρας τεταγμένου, αὐ ἀἰχὶ δὰ Η. ἃγ. 6, 
2. 28: Ὅπου “μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι 
τὸ στράτευμα ἢ δειπνοποιεῖσθαι, ἐπαν- 
ἤγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς. 

᾿ σιν νὰ 

ΣΥΝ, “᾿ 4... 
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γη Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόντες τὸ [5] 
στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια ὅ τι τις 
ὁρῳὴ ἐντὸς τῆς φάλαγγος; καὶ ἐξαίφνης ὁρῶσι τοὺς πολε- 
μίους ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, 
τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς" 
καὶ γὰρ Σπιθριδάτης καὶ ᾿Ῥαθίνης ἧκον παρὰ “Φαρναβάζου 

ϑ ἔχοντες τὴν δύναμιν. ἐπεὶ δὲ κατεῖδον. τοὺς “Ἑλληνας οἱ 
πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες αὐτῶν ὅσον πεντεκαίδεκα 
σταδίους. ἐκ τούτου εὐθὺς δ᾿ Αρηξίων ὁ μάντις τῶν Ἕλ- 
λήνων σφαγιάζεται, καὶ ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ 

οσφαγια. ἔνθα δὴ Ξενοφῶν λέγει, Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες 
στρατηγοὶ. ἐπιτάξασθαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας, ἵ ἵν 

ἄν που δέῃ, ὦσιν οἱ ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἱ 
πολέμιοι τεταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ 

το ἀκεραίους. συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὕμεῖς μὲν τοίνυν, 
ἔφη. προηγεῖσθε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκω- 
μεν, ἐπεὶ ὠφθημεν καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους" ἐγὼ δὲ ἥξω 
τοὺς τελευταίους λόχους καταχωρίσας ἧπερ ὑμῖν δοκεῖ. 

ιτἐκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον, ὁ δὲ τρεῖς ἀφελὼν τὰς [7] 
τελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας τὴν μὲν ἐπὶ τὸ 

[6] 

7. πέρας Α.Ο. περὶ Β. παρὰ Ὁ.ΕΗ.Κ.1.. προάγοντες Α.Β.Ὁ. ὁρῶ 
Α. Ἐπ η Ὁ. Ἰἴογα ἡ νἹΧ ΘΟΏΒΡΙΟΙΓΓ, Βα ργαβουρία 516 : ὁρῶ΄. ἐντὸς Α.Β. 
ΟΟ. ὄντος Ἐ. ἐκτὸς Ὠ.Ζ. Οεῖ. ἐκ. σπιδριδάτης 1).1.1Κ.1,. ἐπιτριδάτης ΑἸΑ. 
ἐπιθριδάτης Ἐ.Ζ. ἐπειραδήτις Ε'. σπείρα δὴ τίς Α. σπείρα δή τις Β., οὐ ἴῃ τηᾶΥρ. 
Ιηδηλ ΡΆ811110 Τϑοθη ΟἹ σπιδριδάτης (516) καὶ ῥαθίνης ἧκον. σπίρα δή τις Ο. 
καὶ] ἀπὸ Δ.Β. (σοτγοοῦαβ 1ἢ τηᾶγρ'., αὖ τηοᾶο αἰἸοίαμα) ΟΕ... φερνάζου Ο. 
τὴν δηΐα δύναμιν Δἀαπηΐ Α.Β.Ο.. 8. ἀπέχοντας Ἡ.ἴ.. ὁ δῃηΐθ ἀρηξίων 
δἀάαπί Α.Β.6. ὁ οἵη. Α. 9. ἔνθα δὴ Α.Β.Ο. ἔνθα δὲ Ἐν. (ὑεῖ. ἐνταῦθα. 
ὁ ατπΐϑ ξενοφῶν οτη. .Β.0.Ε. ἵν᾽ Β.Ο. Οδί. ἵνα. ἂν Α.Β.Ο. Οει, ἤν. 
δεηθῶσιν οἱ ἐπιβοηθήσονται 1).}".---Ἰ,.1.Ζ. τεταγμένοι Α.Β. ((η πος ἴδΙηθῃ 
ι ΕΧ νν 6] υ [δοίατη). (ὐ. οἱ τεταγμένοι [. ἐμπίπτωσιν οἴη. Β. ἐμπίπτουσιν 
1, Ζ. πᾶσιν Α.Β.0.Ε. πάντα πᾶσιν 1). (ὑεῖ. παντάπασιν. 1Ο. 
ἡμεῖς Β. τοίνυν οτη. Β. τὴν οτα. Η.Κ.1,.Ζ. ἴδωμεν Α. ἴδομεν Β. 
(Ο.. 564 Ὁ] ο 6χ ὦ [ἀοἴππ ν]ἀθίιυ οδάθηλ ΤΩΔΠ1, Ὁ. ἘΠΕ ΚΣ τοὺς Δα 
πολ. οἵη. Β. καταχωρήσας Ἐ. φγ. Κ.1. ἧπερ Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. εἴπερ. 
11. ἥσυχοι Α.Β.0.1}. Οὐ. ἡσύχως. τελευταίας] τελευταίους Α. ρν., Ο. 

η. ἐντὸς τῆς φάλαγγος] ΟἸέγα αοἴθηι 
8. βοδὲ αοἴεηι. ὥὄδϊο ΟΥτορ. ύ, 3, 14 
8]1α]5 αἰοιαγ ΟσΟΌΓΤΙ886. ἐντὸς τῶν 
σκοπῶν, Ἰηΐγα δροοιίαίογεαδ, Ὦ. 6. ἃ ἐδγ- 
9. δροοιίαίογηι. ΖΝ, Οὐοηξ, 1, το, 

᾿ΣπΙθριδάτης] Τη μᾶς ἔουτηϑ Ὁ] Χοη. 
ἴη Η. ὅτ. εὖ Αρεβ. οἵ Ρ]αὔαγοῃϊ ᾿ΐὰ 
σοηβοηθαηΐ αὖ Ὠ1811] {θα θπάατη 8} 

ΌΤΙ α ἴῃ βθοσηάα Θ.Π ε ἴῃ θυ δ, Ρ6.- 
τηπύδη 1 18, οἰβὶ Σπιθραδάτης φαοαιιθ 
ΑΥΓα]] ΠῚ 8 δα ΤΠ65. ϑίθρῃ. 

8. ἐπὶ τοῦ πρώτου] [ηἴε]]Πρα ἱερείου, 
τ που ΒΟΗΝ, 

1ο. τοὺς τελευταίους λόχους] ϑιαηΐ 
1Ρ585 σοῃμοχίθβ Β 5] αἸΑυΊθο 4185 δηΐθα 
νοςαν]ῦ λόχους φύλακας. ΖΕΤΝ, 
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δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσθαι ἀπολιπόντας ὡς πλέθρον" Σα- 
μόλας ᾿Αχαιὸς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως" τὴν δ᾽ ἐ ἐπὶ τῷ 
μέσῳ ἐχώρισεν. ἕπεσθαι: Πυρρίας ᾿Αρκὰς ταύτης ἦρχε᾽ 
τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ" Φρασίας ᾿Αθηναῖος ταύτῃ Ι 

τ ἐφειστήκει. προϊόντες δὲ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ [8] 
νάπει μεγάλῳ καὶ δυσπόρῳ, ἐ ἐστησαν. ἀγνοοῦντες εἰ δια- 
βατέον εἴη τὸ νάπος. καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς καὶ 

13 λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. καὶ ὃ Ξενοφῶν 
θαυμάσας ὅ ὃ τι τὸ ἰσχον εἴ) τὴν πορείαν καὶ ταχὺ ἀκούων 
τὴν παρεγγύην, ἐλαύνει ἧ τάχιστα. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, 

“λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ὧν τῶν στρατηγῶν ὅτι 
βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη εἰ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦτον νάπος. 

Ιφ4 καὶ ὁ ΞΞενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ ἴστε μέν [9] 

με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ὑμῖν ἐθε- 
λούσιον" οὐ γὰρ δόξης ὁ ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότη- Ἂ- Ὁ 

στα, ἀλλὰ σωτηρίας. νῦν δὲ οὕτως ἔχει ἀμαχεὶ μὲν ἐν- 
θένδε οὐκ ἔστιν ἀπελθεῖν" ἣν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν. ὁπόταν ἀπίωμεν, ἕψονται καὶ ἐπι- 

τόπεσοῦνται. ὁρᾶτε δὴ πότερον κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἀν- 
ὃρας προβαλλομένους τὰ ὅπλα ἢ μεταβαλλομένους ὄπι- 

17 σθεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς πολεμίους θεᾶσθαι. ἴστε μέντοι [το] 

ἐπέτρεψεν Α.Β.(.Ε. Οεῖ. ἔπεμψεν. 
πυρρίας Α.Β.Ο. πυρρείας 2. (Ο εἴ. πυρίας. 
ΟΕ. ἐφεστήκει Β. ἐφιστήκει Ἀ. 

ἀπολιπόντες Ἀ. τὸ μέσον Β.Ε. 
ἦρχε] τῆς τάξεως δἀάαπέ Α.Β. 

ἘΣ. ἐπεὶ---νάπος δυϊάδξ ν. νάπος, ὉΌΪ 
οἱ ἡγούμενοι ἐγένοντο---δυσβάτῳ καὶ μεγάλῳ. εἰ ἣ εἰ Ὁ. διαβατέον Α.Β. 
(.Η. εοττεοΐαβ, [.. ϑ 188. Ο ει. διαβατόν. Ἐπ ἀπορείαν Ἀ. εἴ εἰ ἀἸρ ΒΟΩρῚ 
ΕἸΡΤΙΟ ἴῃ ε πηαΐαΐο (Ὁ. ταχὺ Ἀ.Β.Ο. Οεῖ. τάχα. ἐδύνατο ρΡοβέ τάχιστα δα- 
ἄππε ΒΑ. συνῆλθε ἈΠ . βουλῆς δαάυπί Α.Β.ΟΕ. οὐκ ἄξιον εἴη 
εἰ διαβατέον ἐ ἐστὶ Ὁ. εἴ ΟΤΉΪΞΞΟ ἐστὶ Ἀ. οὐκ ἄξιον εἴη διαβατέον ἐστὶ Ἀ.Β.Ε. οἱ 
ΟΙἸΉΪΞΞΟ ἐστὶ Ν. (εἴ. οὐκ ἄξιον εἴη διαβαίνειν. τοιοῦτον νάπος Β.(Ο. τοιοῦτο 
νάπος ἃ. (Οὐεΐ. τοιοῦτον ὃν τὸ νάπος. Τά. μέντοι ΡΙῸ μὲν 5010, πὲ νἹἀεΐαγ, Ζ. 
προξενίσαντα Ἀ. ἡμᾶς Β.Ο. εἴ οοττεοῖαβ ἃ., 41 ροηϊΐ δῖα δεομένους. 
ἀνδριότητα Α.Β.6Ο. 15. ἀμαχὶ Ἀ. ὁπόταν Α.Β.Ὁ. (εξ. ὅταν. τό. 
ἰέναι] εἶναι Α.Ὁ. προλαβομένους Ἀ. θεᾶσθαι Β.(.ΕἙ. Οεῖξ. θεάσασθαι. 
17. ἴστε Α.Β.Ο. Ὁει. ἴστε γε. 

β 

11. ἀπολιπόντας) ἘἈεἔεγίυῦ δα τη}]}- 
[65 τάξιν σοτηρ]εηΐεβ. 5ΟΗΝ. 

13. θαυμάσας 15 εἰϊαπη Πᾶς 'π 6χ- 
Ρϑαϊοπα εχέγθιη τη ἈΡΤΊΘΗ ἀιιχίβϑα 
νἹάδίιγ. ὅθεγο Ἰριξαν δοςθρὶξ τὴν πα- 
ῥεγγύησιν, ηπε6 ἀποεξ οἱ λοχαγοὺς δά 
ἉΘΤΉΘῚ ΡΥεΘοθάθηβ σοηγθηἶγα ᾿πὈ 6 Ὀδί. 
5ΟΗΝ. 

παρεγγύην)] Πε δοσεπέιϊ νἹζοξο πα- 
ρεγγυὴν αἸϊοίτιπη δα ΤΉΘΞ. Ξέθρῃ. 

ἡ τάχιστα) ἐδύνατο ποι ἀυθῖέο αυΐπ 
6 ΠΔΓΡΊΩΘ ἸΓΓΘΡΒθτΙ. Οοηΐ. ΟΥτορ. ἧς 
4.32...» 92) ἢ ἄριστον, εἴ ἡ ῥᾷστα 
Οομι. 2,1.,9ς. ΖΕΌΝ 

14. προξενήσαντα]) Ψεδὶ εἰς Ροβπῖ 
Θχθιρὶα ᾿ΓΥΑΘΊοΟτα ΠῚ Δ]Π]ΟΡαππαις Αὐ- 
εἰοοτγιπὶ ν. ἴπ ΤΉΘΒ. ΒΊΘΡΗ. 

τό. μεταβ. Χεη. 196 τα βα. 8, 1το: 
Ἣν τὸ δόρυ εἰς τοὔπισθεν μεταβαλλό- 
μενος ὑποχωρῇ. 
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σ Ν Ν » ΛΔ Ἐς ἃ ᾿ » Ν ὧς τἂν ΧΝ Ἅ 

ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ 
Ἂ “ 77 ΄ ΄- Χ “- 

ἐφέπεσθαι καὶ τοῖς κακίοσι θάρρος ἐμποιεῖ. ἐγὼ γοῦν 
Ν Ἂ κ ͵ Ἂ ᾿ ͵ 
ἥδιον ἂν σὺν ἡμίσεσιν ἑποίμην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχω- 

7 3 (ἡ 7 ΄, Ἁ [2 ΄ο ς ΄ι 

ροίην. καὶ τούτους οἰδ᾽ ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς 
» 7] ἐς Χ ,7ὔ « ΄“ » 7 Ἁ ’ὔ 5 

ἐλπίζετε αὐτοὺς δέξασθαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπι- 
κα σ ,, 3 Ξ, Ν Ἁ Ζ 

ιϑστάμεθα ὅτι τολμήσουσιν ἐφέπεσθαι. τὸ δὲ διαβάντας 
37 Ψ μ Ψ , ’ 

ὄπισθεν νάπος χαλεπὸν ποιήσασθαι μέλλοντας μάχεσθαι 
ἀρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον : ; τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἐγὼ 
βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα φαίνεσθαι ὥστε , ἀποχωρεῖν" 
ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσκεσθαι ὅτι οὐκ ἔστι 

ἣ σ΄ ᾿ ᾽ 2) ἣ Ἄ “ 

το μὴ νικῶσι σωτηρία. θαυμάζω δ᾽ ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο 
΄“ Ν κῚ “- 7 κυ 

εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι τῶν ἄλλων ὧν διαπε- 
΄- Ν Ν Ἂς Ἂ 

πορεύμεθα χωρίων. πῶς γὰρ διαβατὸν το πεδίον, εἰ μὴ 
νικήσομεν τοὺς ἱππέας ; πῶς δὲ ἃ διεληλύθαμεν ὁ ὀρὴη: ἢν 

“οπελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται ; ἢν δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν ἐπὶ 
᾽ὔὕ ,- Ἅ 7 7ἷ “ 

θάλατταν, πόσον τι νάπος ὁ [ἴἰόντος ; ἐνθα οὔτε πλοῖα 
5 ἂ,, Ν, οἷ (ἕξ Ε “ Ὁ θ , θ ᾿ ὃ Ὁ 

ἐστὶ τὰ ἁπάξοντα οὔτε σῖτος ᾧ θρεψομεθα μένοντες, δεὴ 
᾿ ἊἋ - ᾿Ὶ ΄σ- ᾿ “-“ ;»}Ἅ» 9 7 "Ἃς 

σει δὲ, ἣν θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ 
Χ » , ἴω “- ΄σ » 7, ’' 

οι τὰ ἐπιτήδεια. οὐκοῦν νῦν κρεῖττον ἡἠριστηκότας μάχεσθαι 
δ “ ψ,, Ἂ ξ, ἐῷ Ν 7 

ἢ αὔριον ἀναρίστους. ἄνδρες, τά τε ἱερα ἡμῖν καλὰ οἵ τε 
» Ν "7 ᾿ ΄ 4 32 ΠΡ Ν 2, 

οἰωνοὶ αἰσιοι τὰ τε σφαγια κάλλιστα ἰωμεν ἐπὶ τοὺς ἂν- 
σ΄ γ᾽ Ἑ «ς ἴω ᾽ὔ 53 Ὄ 7 

ὃρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, ἡδέως 
“ Βι. ὦ “Δ Γ ΄“ 

δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου ἂν θέλωσι σκηνῆσαι. 
5 “ « Ἂς « ΄σ » 4 ἂν » Ἂς Ἂ» 

22. Εἰντεῦθεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον, καὶ οὐδεὶς ἀν- 
’ ὰ ς “ 7 τῷ 

τελεγε. καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαίνειν ἡ ἕκαστος 

ἔπεσθαι ἘΙ. θάρσος Α.Β.Ο.ἢ. ἐγὼ γοῦν Β.Ο. ἐγώγουν Α. ἔγωγε γοῦν Ζ. 
(οἵ. ἔγωγ᾽ οὖν. ἀποχωροίμην Ἐ;. φύγοιμι ἀποχωροίην ὦ. αὐτοὺς αὐἀάπηΐ Α.8Β. 
ΟΕ Ά. 15. διαβάντες ἈΠ, ἐγὼ Α.Β.Ο, Οει. ἔγωγε. πάντα ἃ.Β.Ὁ. 
Οεΐ. παντάπασι. ἀπὸ Α.Β.Ο.Ε. Οεῖ. ὑπό. σωτήρια (Ὁ. 10. διαπο- 
ρευόμεθα"!!. μὲν ἀπΐθ γὰρ οτη. Α.Β.Ὁ. πεδίον Α.Β.Ο.ς. Οεῦ. χωρίον. 
διαβατὸν (ὐδβίδ!ϊο. ΓΔὈτ] δυσδιάβατον. νικήσωμεν . Π.ΚΚ.1,.7.Ζ. νικήσαι- 
μεν Β. νικήσας μὲν Α.Ο. ργτ. ἣν Α.Β.Ο. Οεἰ.7 ν. ἐφέπωνται] ἔπωνται 
1). ἕπονται Ἐ.Η.ΚΚ.1,.7᾽. οἴ ὦ ΒΆΡΕΙ ο Ροβίίο Ζ. 20. θάλασσαν Ἐ. ὁπό- 
σον Α.Β.Ο. οὐδὲ Π.Ε.Η.Κ.᾿. οἱ ΟΠΉΪ580,. ααοα εἰϊατη Ἀ. ΚΝ ἔνθα Μ. 
ἀπάξοντα] ἀπαλλάξοντα Ὦ.Β.Ὴ.Κ.1,.1.Ζ. ἣν Α.Β.Ο. Οεὲ. ἃ πάλιν 
ἐξιέναι Α.Β.(. (ὑεῖ. ἐξιέναι πάλιν. 21. ἀναρίστους ἄνδρας [Ὁ τά τε 
βεοιηάππι οπ. Α.Β.Ο. τὰ ἐπὶ ἘΚ ΕΙ [Ὁ ἐπεὶ] ἐπὶ Β.Ο., Β. φυϊάοθπὶ 
ΘΟ]0 ροϑβύ ἡμᾶς ροϑὶίο, εὖ Α. ρΡοηϊΐ Ραποίμτῃη. πάντως Ἀ.Β.Ὁ., φαϊ, απο αδπὶ 
σ᾽ ἁαΠαογοῦ, ὦ ἔεοϊς δαάθιῃ πη. εχ ο. (ὑβέ. πάντας. θέλωσι Α.Β.(, Οεῖ. ἐθέ- 
λωσι. 22. καὶ οὐδεὶς] ὃ οὐδεὶς ΕΗ .Κ.1,.1, ὃς] ὡς Α.Β.Ο. 

17. αὐτοὺς} ΘῚΠΉ]ΠΘΥ ἸΠ δου ΓΠ7 2, 4, 21. τά τε σφάγια] (ὐοηΐ. αἰεία δ 1, 
3 δ... προν ΕΝ πιϑπηθη Ἰρϑυπ»Ό; 6..22. 8,15. ΒΟῊΝ. ΝΡ.» 2: ο0 8..Ζ ἘΝ. 

[11| 

ὑ{[12] 

[13] 
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ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὦν' θᾶττον γὰρ ἀθρόον ἐδόκει ἂν 
οὕτω πέραν γεναμίῃα τὸ στράτευμα ἢ εἰ κατὰ τὴν γέφυραν 

“3 ἢ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξεμηρύοντο. ἐπεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν [14] 
παρὰ τὴν φά λαγγα ἔλεγεν, ̓ Ανδρες, ἀναμιμνήσκεσθε ὅ ὅσας 
δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα 

πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε 
24 ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς “Ἑλλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἔπεσθε ἡγε- 

μόνι τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. 
ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα 

“ς μνήμην ἐν οἷς ἐθέλει παρέχειν ἑαυτοῦ. ταῦτα παρελαύνων [15] 
ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος. καὶ τοὺς πελταστὰς 

ἑκατέρωθεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 
παρηγγέλλετο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐ ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦ ὦμον ἔχειν, 
ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι" ἔπειτα δὲ εἰς προσβολὴν κα- 
θέντας ἕπεσθαι βάδην καὶ μηδένα δρόμῳ διώκειν. ἐκ τού- ᾿ 
του σύνθημα παρῃει Ζευς σωτὴρ, Ἡρακλῆς ἡγεμῶν. οἱ 
δὲ πολέμιοι ὑπέμενον, νομίζοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. 

νάπεος .Β.Ὁ, 
ἐδόκει. εἰ] ἣ Ὁ. 
κατ᾽ ὀλίγους ἐξεμηρύοντο Ζ. 

ἀθρόον ἐδόκει ἂν Α.Β.(. ἀθρόον ἐδόκει Ε. ει. ἃ ἂν ἀθρόον 
τὴν οἴη. Β. γέρυφαν Α.Κ.Ι,. ἢ ἐπὶ τῷ νάπει ἣν 

22. παρελθὼν Εἰ. ἀναμιμνήσκεσθαι Ἂ. δὴ 
οἵη. [. ἐπὶ] ἐπεὶ Β. ῬΓ. 24. ἕπεσθαι Ἀ. ὀνομαστεὶ Α.Β.Ο. τοι] 

ει . 

τί Α. τι Β.Ο. τὸν .Ε.--Τ Ὲ. ἀνδρίδντι 1). ἀνδρὶ ὄντι Ζ. 25. ἐλαύ- 
νων Β. ἐφηγεῖτο Α.Β., 564 σογτοοΐαβ θα 6ΠῚ τη. ἐπὶ Δαἀπιπί Α.Β.0.Ε. 
παρηγγέλλετ ο 15 Β. ἘἘΠΡΕΔ ὩΣ οἈ.Κ. μὲν δἀάπηῖ Α.Β.0.Ε. "ἔχειν 
ἕως οἵη. Α. εἴ σαπῃ ἰασπηᾶ βερίθιῃ ἔα ||. (Ὁ, Β. Βα εῦ ̓ς Ὑ15 αἰ ἀπο ΤΏΒ}11- 
4118 ΤΘΟΘΏΓΙΟΤΙ ἸῺ ἸΔΟαΠᾶ βϑάβοιτη οἰ γοϊζου Πςθγασιπ. ὅταν Εἰ., ΒΟΥν Δ ἔχειν, (6 
απο ἰασεῖαγ. σημαίνει Ἀ.Τ. εἰς} εἰ ἴῃ τάβατα Β. προσβολὴν Β.Ο..Ζ. 
(ὑεῖ. προβολήν. ἕπεσθαι πορεύεσθαι Ἐ.. παρείη Ὁ. 

22. ἐξεμηρύοντο] ῬΟΪΥΌ. 2, 51, 2; 
58.» 55 ΔΠΟΥΆ ΤΉ Ι6 ἜΧϑηρ]ἃ ν. 1ἢ 68. 
Βίβθρῃ. 

24. ἐν οἷς ἐθέλει) ὃι ΒΘ ΠΘΥΘΓῸΣ κα- 
ταλείπειν, ἴεγΥΥοη : ΠΌῸΠΏς Ρ᾿ΓΘΘΡΟΒΙο- 
Ὠθτὴ ἐν νἹο086 Δα αἸδ πη 6588. ΘΘη8ΘΟ. 
5ΟΗΝ, [ἴα παρέχειν φόβον σττη αδί. 
3,1,18. 5'εα σαστὴ παρέχειν 510 Ι΄ 61ὴ 
ἴεγβ χψιοᾶ ἐμποιεῖν, ΟἹ] Ἰπηρίαγ σὴν. 
4. 22, τοοῖα 866] ροίαϊί ἐν. 

25. ἐπὶ φάλαγγος) ἐπὶ φάλαγγος ἄ- 
γειν 6βί ἴη ΟυὙγορ. 1,06,43. ϑΌρτα 4,06, 
4. ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ στρά- 
τευμα. ὮῸῚ Ορροπιία κατὰ κέρας ἄγειν, 
αὖ Ονὐτορ. 6, 3, 21, ἐπὶ φάλαγγος καθί- 
στασθαι. ΟΡρροπιῃπίαγ 510] εἰς κέρας 
ἡγεῖσθαι εἰ ἄγειν ἐπὶ φάλαγγος ἴῃ ΗΙρ- 

ΡΔΓΟΉΪΟΟ 4, (8: Οοτηραῖὰ αἰοία δὰ Ογ- 
ΤῸΡ. 7. 1» 26. 50ΗΝ. 

ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν] εγοάοί. 
ἤ, ὅδ Τόξα δὲ παλίντονα εἶχον πρὸς 
δεξιὰ, σοπΐα]} δα 65. ϑίερῃ. ν. Δε- 
ξιὸς Ρ. ο95 Ὁ. 

προσβολὴν] ΑἸ προβολὴν, αυοᾶ 
ϑίθρμδηιβ ἔγιιβίγα ργϑξεγεπά τη Ρὰ- 
ἰαῖ. ϑ6ηβιι5 ΘΠ ΠΟῚ Πδβίςθ ργο)εοΐϊο- 
πϑην τϑαυγῖξ, (ἢ 866 πα νΕΡθῸ καθέντας 
δϑὲ ΘΧρυθ5888) 566 ἐπιηργεοϑϑίομθην ἸρΒΆγη 
Βαβία ἔδεϊθπάδιῃ. ΖΕΌΝ, προσβολὴ 
[γθα μ 68 αρυὰ ας. εὖ Χεη. Οὐ 
προβολὴ Ἀυῃηκοη. Ερ. οὐ. ἢ. 70 
ςοηΐενέ Αὐτίδη. μα Ὁ. 1, 6, 2: Τὰ δό- 
ρατα ἀποτεῖναι ἐς πρήβοχιζὸς 

παρήει] Οοηΐ. τ, 8,16. ΖΕΌΝ.. 
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26 ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίαζον, ἀλαλάξαντες οἱ “Ἑλληνες πελτασταὶ [τ6] 
Π Ζ « 3 Δ 

ἔθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν" οἱ δὲ πολέ- 
3 7 [ὸ Ὡ 3, ε ΄- Ν Ν ΄σ σ΄ 

μιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἵ θ᾽ ἱἹππεῖς καὶ τὸ στίφος τῶν Βιθυ- 
ἕο ἮΝ Ν 4 Ν ΄ 5 δον 5 ρα. 7 

“7 νῶν καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαζεν 
«ε , ἴω 6 ΄σ Χ Ψ Ν σ ε ψ, 

ἡ φαλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ με ραν τιον δ Αμ μηρε ν, μμρυθὶς σαλ- 

πιγξ ἐφθέγξατο καὶ ἐπαιώνιζον καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαζον 
καὶ ἅμα τὰ δόρατα καθίεσαν, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ 

“ὃ πολέμιοι, ἀλλὰ ἔφευγον. καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς 
« ΄’, 3 Ἃ Ν ᾽ , “ ου Ζ ε 

ἱππέας ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίννυσαν ὅσουσπερ ἐδύναντο ὡς 
7, 7 “ ες ἢ Ν ἣΝ 3. 2 » Χ 

ὀλίγοι ὄντες. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐθὺς 
ἣλ “ἃ ἃ δ ΄ σ΄ 3 Ν Ἁ Ν 

διεσπάρη, καθ᾽ ὃ οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς ἦσαν, τὸ δὲ δεξιὸν, 
ἰχή ῥ 3 Υ͂ ΄, 

Ὡρᾶτε οὐ σφόδρα διωκόμενον, ἐπὶ λόφου συνέστη. ἐπεὶ δὲ 
τὴ .«ὦ ε ΄ὔ 3 Χ 5. 7 «σ Ἑ 
εἶδον οἱ “Ἑϑλληνες ὑπομένοντας αὐτοὺς, ἐδόκει ῥᾷστον τε 
Ὁ ῇ 3 ΄, ", 3.5 » , 7 

καὶ ἀκινδυνότατον εἰναι ἰέναι ἡδὴ ἐπ᾿ αὐτούς. παιανίσαν- 
3 »ὴλ » , ΄ 3 3 ε 77 ν᾿ ,3 “- 

τες οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. καὶ ἐνταῦθα 
. ἀνε ϑθολ ΄, δ ΖΝ 3 χε μρὰ ἸὐϑοροοΣ 

οἱ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη" ἀπέ- 
Ἁ ,ὔ Ἂ Ἀ εξ ἊΝ ,ὔ ΄“ Χ ΄ 

θανον δὲ ὀλίγοι" τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ τῶν 
Χ ἥν". Ὁ “ὦ , 

4οπολεμίων πολὺ ὄν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ἑλληνες τό τε Φαρ- 
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ναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς Βιθυνοὺς ἱππέας 
πρὸς τοῦτο συναθροιζομένους καὶ ἀπὸ λόφου τινὸς κατα- 
θεωμένους τὰ γιγνόμενα, ἀπειρήκεσαν μὲν, ὅμως δὲ ἐδόκει 
καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως ὕπως δύναιντο, ὡς μὴ 
τεθαρρηκότες ἀναπαύσαιντο. συνταξάμενοι δὴ πορεύον- 
ται. ἐντεῦθεν οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ πρα- 
νοῦς ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι: νάπος γὰρ αὐ- 

26. ἠλαλαξαντε οἱ Β. ἔθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους οτη. ἃ.Β.0, στίβος 
ἘΚΕ στῖβος 1. 27. ἀλλ᾽ Α.Β.Ὁ. οπι. Ἐ᾿. Οὐ. ἅμα, Ἰπ οι αρθηΐαβ ροϑύ πελ- 
ταστὰς ἙΟὨΪ Πρ ΘηΐαΒ εὖ Ἰπίογροϊδηΐθβ δὲ ροϑβί ἐπεὶ, συοά οτὰ. Α.Β8Β.06. ὑπεν- 
τίαζεν Α. ἀπηντίαζεν Ζ. ἐπαιώνιζον Α.Ο.).Ε.1.2. ει. ἐπαιάνιζον. ΥΩ 
Τθυὶ ἱππεῖς. ἀπεκτείννυσαν ἃ. ἀπεκτίνυσαν ἷ,. ἠδύναντο ἢ λυ δαδὸς 
περιεδύναντο 1. τὸ δεξιὸν Α. 20. ἀκινδυνώτατον .Β.Ὁ. ἤδη μοϑύ 
ἰέναι οτῃ. Β.. τη δὲ τηαίδηΐ Α.(., αη 6 ἰαοὶϊαβ δή. ἐπέκειντο Α.Β.Ο.ΕΣ, (δι. 
ἐπορεύοντο. αὖ οι. Α.Β.Ο.Ε. διεσπάσθη 10. .1΄- αἴ, Ὁ, παρεῖχε τὸ] 
παρείχετο Α.Β.Ο. τὰ Βοοπηαατῃ οἵη. 19).Ε.--ἰ. πολὺ ὄν οι. Α.Β.Ο.1Ὁ. 
30. τὸ φαρναβάζου Ἀ. Β. (. ἔτι] εἴτι Α.Ο. εἰς τε Β. οἴω. Ε.. συνεστηκὼς 

τοῦτο Α.Β.(Ὁ. τούτῳ Ε. (εἰ. τούτους. τούτους] τούτοις ΑΙΟΚΙ, καὶ 
οη. Η,7Τ. δύνωνται ΔΑ. ΦῚΡ ὁμοίως (: ἴῃ γ88.. αυὶ ργ. ὁμ.. ὡς. ὅ'.γ]- 
Ιαθα ὡς δαΐθιη ΘΟΙΠ ΡΘΗ ἴο βοτιρία. ὥσπερ οἱ ὑπὸ Α. ΒΟ. .» ὍΠ66 ἁ ὡσπερεὶ (0η- 
᾿βοθύᾶτη, αὐ Ἰηΐοι ὥσπερ οἴ ὥσπερ εἰ νατὶαύπν ΟΥὙτορ. 4; 3: 3. αὐτοῖς Ε1.Κ, 

831. νάπος γὰρ] ἈεααϊίαΓ ἢἰς ταῦῖο ἀεγοηῦ. Θπδπὶ οὔτ ΟὙθο] ἸρΠΟΙΔΒ5- 
ΟἿ αἴαδβο ἔα σουιηῦ Ὀάγθατὶ. Νϑιη ν8]- ϑβθηΐ, ΟὉ Ὠοοίεηη ᾿η}] Θηΐθσα ῬΥΪ5 ἃ 
Ἰθτὴ οὐρίορδηὶ ΒΌΡΘΓΔΥΘ ἃηΐθ ΠΕ8Π) Ρδυβθαιθηο Αρϑυπουδηΐ παῖ Βο- 
[οτίθ (ἀτξθοὶ Ἀββθα τι τ  ΠΌ 1, ΘΟΒα 116 ο86- βἴθβ. 60 ἀθἔογγθηΐιν ἔαρα :. ΠΟ αὶ 5ὶ 

[17] 

[18] 

[19] 
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Χ « , Δ » 32, εὖ 3 

τοὺς ὑπεδέχετο, Ὁ οὐκ ἤδεσαν οἱ Ἑϊλληνες, ἀλλὰ προαπε- 
22 τράποντο διώκοντες" ὀψὲ γὰρ ἦν. ἐπανελθόντες δὲ ἔνθα ἡ 

πρώτη συμβολὴ ἐγένετο, στησάμενοι τρόπαιον ἀπήεσαν 
ἐπὶ θάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς: στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς ἑξή- 
κοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

ΚΕΦ. ς. 
» - « Ν , 53 3 Ν Ἂν». “- δι νν , 

Ἐντεῦθεν οἱ μεν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν καὶ ἀπη- 
Χ " ᾿ς ᾿ ͵ ο » 

γοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι ἐδύναντο προσ- 
᾽7ὔ . Ἅ Ὁ ’ὔ ᾿ ’ὔ ἣς Ν 

ὠτάτω" οἱ δὲ “Ἕλληνες προσέμενον μὲν Κλέανδρον καὶ τὰς 
τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα, ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέ- 
ρας σὺν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο 
ἀδεῶς πυροὺς καὶ κριθὰς, οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα" 

2 ἅπαντα γὰρ ἀγαθὰ εἶχεν ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. καὶ ὁπότε [2] 

μὲν καταμένοι τὸ στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν 
ἰέναι, καὶ ἐλάμβανον οἱ ἐξιόντες" ὁπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ “ 
στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελθὼν “λάβοι τι, δημόσιον ἔδο- 

3 ξεν εἶναι. ἤδη δὲ ἦν πολλὴ πάντων ἀφθονία" καὶ γὰρ 
ἀγοραὶ πάντοθεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων 

ε 3, » , ς 

καὶ οἱ παραπλέοντες ἄσμενοι κατείχον, ἀκούοντες ὡς οἰκί- 
͵ ν Χ ΕΣ ΕῚ Ἁ Ης « ,7ὔ 

4ζοιτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι [53] 
3 δ 5 , κ“ » “ σ 
ἤδη οἱ πλησίον ᾧκουν πρὸς ΨΞενοφῶντα, ἀκούοντες «ὅτι 

ἤδεσαν .Β.0..Ε.1.Κ.1,.1.Ζ. Οδί. ἤδεισαν. ὀψὲ Α.Β.0.Ε. Οεέ. ὀψία. 
32. δὴ ροϑβῖ ἔνθα οτη. Α.Β.Ὁ. ἐγένετο οἴῃ. ).Ε.--1,.2. θάλασσαν Β. 
δ᾽ Α.Β.0.0.Ε.--Ἰ Ὑ. οπι. Ε.Ζ. Θει. γάρ. Ι. . ἑαυτῶν] αὐτῶν Ε. ἘΠΞΉ ΖΞ. 
καὶ τοὺς Β.(.Ε. (εἴ. τούς. ὅποι Α.Β.Ο. ΟὉεῖ. ὅπῃ. προσέμενον Ἀ.Β. 
Ο.Β, Οεῖῦ. ἀνέμενον. μὲν οτη. Ἀ. κλέανδρον] δ 6ΘΧ α γε] αν [δούατη 
τὰ { καὶ ἀνδραπόδοις Β. ἤδη ρΡοβὺ ἀδεῶς οἵη. Α.Β.Ο.Ε. ϑυϊάαβ 
ν. μελίνη Πΐης ἐφ. ἀδεῶς οἶνον---σῦκα. πυροὺς καὶ κριθὰς Β.Ο. πυροὺς 

ους 

καὶ κριθοὺς Α. (οὔ. πυροὺς, κριθάς. μελλίνας ἃ. μελίνας Ζ. ἅπαντα γὰρ 
ἀγαθὰ Α.Β.Ὁ. πάντα γὰρ ἀγαθὰ 1). ἘΚΕΊ. Ζ. ϑυϊάαβ. (ὐεΐ. πάντα γάρ. ἡ 
χώρα οτη. Ἐ..Ε᾿.---Ἰ,. 2. καταμένει Α. ἐξήοι Ἀ. εἴτι χωρὶς Α.Ο. 
λάβῃ 1).Ε.Ζ. ἔδοξαν ἘΒ. 8. πολλὴ οτη. ἃ.Β.0.Ε᾿. ἀφικνοῦνται Ἀ.Ο. 
1.Ε.---1,.17.Ζ2., υὖὐ (ρτοίογ Εἰ. ὃ) βο]ὰβ Β. ΒΔ ΌΘΓΘ νἱἀθαίαν ἀφικνοῦντο, 56 15 
ααοαῖιθ Θδα6Π} τηδητὶ ΡΓ. ἀφικνοῦνται. οἱ περάτες πλέοντες Ἀ. κατῆγον 
Α.Β.6.Ε. Β, κατέπεμπον ΑἸα. 4. καὶ οτη. Δ. Β.ΌΕ. ἤδη οτὰ. ).Ε.Η..--- 
ἘΦ. οἵ πλησίον ᾧκουν Α.Β.Ε.Β.. εἴ φαὶ οἱ ἴῃ ταβιγα, ΡΥ. δαΐεπι οἱ, αυσα εἰ 
6556 ροξυϊξ, (. Οεῖ. πλησίον οἰκοῦντες. 

Βοιββθηΐ, ἔογέαββὶβ βαὰδ δα Π]πτη δαα]- {ἰξ, οὐ φιῖ οαϊογαπέ, ργδάαηι οαρϊοδαηπέ, 

ΕΝ "».υ«.... 

Δ Φ 

(αΐαὶ αἸΠ ΟἸ]Θτα ἸοσιιΠΊ ῬΟΥΒθοι οββοπί. 5ΟΗΝ, 
ΖΕΌΝ. “ὋὋ ποη τοξογίασ δα νάπος, Ὡς πολλὴ πάντων ἀφθονία] 1, 0ο.ὅ1τ 
566 δῇ Γϑ]. Πολλὴ ἦν ἀφθονία αὐτῷ τῶν θελάν εν 

2. οἱ ἐξιόντες ΑὙΙΟα] τη 84 α164], αἰ 
ΔΡΡδγθαΐ ργεήδμι δα δα ΠΔ ΡΘΕ Πτ11556 
48 οοροσγαῖ, Εαπὶ Η ΓΟ] ΞΟΠ γοΓ- 

κινδυνεύειν. Ε Ξεορῖπ5 Ρ]αΐο, [βοογαΐβϑ 
οἵ 811, αὖ πολλὴ ῬΕΙ͂ ΘΥΓΟΓΕΠῚ δηΐθ 
πάντων ΟὈ]  ἰογαίτιπα νἹ ἀθδίτγ. 
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Ὄ 7 ἣν 7 5 ἴω “ 3 ΄“ 

οὗτος πολίζει τὸ χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ τι δέοι ποιοῦντας 
53 Ε Χ “-“ ’ 

φίλους εἶναι. ὁ δ᾽ ἐπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. 
καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις, ἔχων, 
πλοῖόν δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε δὲ τὸ στράτευμα ἔξω ὃ ὃν, ὅτε 
ἀφίκετο, καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι ἄλλοι ἄλλῃ εἰς τὸ 

ὄρος εἰλήφεσαν πρόβατα πολλά- ὀκνοῦντες δὲ μὴ ἀφαι- 

ρεθεῖεν τῷ Δεξίππῳ λέγουσιν, ὃς ἀπέδρα τὴν πεντη- 
κόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος, καὶ κελεύουσι διασώ- 
σαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφί- 

΄σι δ ΄᾿ Ἂ Ν᾿, σι 

όσιν ἀποδοῦναι. εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιεστῶτας 
“Ὁ “ ο , 7 ΄“ 

τῶν στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι δημόσια εἴη, καὶ τῷ ζλε- 
ῇ ὃ λέ ἐλθὰ σ“ ς (ζ » “ ς δὲ δι Ἂ 
ανδρῷ λέγει ἐλθων ὁτι ἁρπάζειν ἐπιχειροῦσιν. ὁ δὲ κελεύει 

ε Ὑ, Ἃ, ε 

τὸν ἁρπάζοντα ἄγειν πρὸς αὑτόν. 
᾿  ς 7 » ω 5 ἈΝ Ἂς τ 5 σῳ ὁ 

τινα περιτυχὼν ὃ Αγασίας ἀφαιρεῖται: καὶ γὰρ ὴν αὐτῷ ὃ 
, «ς ς ω ἴω 

ἀγόμενος λοχίτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν 
Ὶ σ΄. , ᾿ ψ' » ΄σι Ν 

ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες τὸν προ- 
Ψ 27. νν “ -“ 27 

δότην. ἐδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἐφευγον 
Χ ᾽ὔ 37 

8 εἰς τὴν θάλατταν, καὶ ἸΚλέανδρος δ᾽ ἐφευγε. 
Ἢ ἡ. » Ὗ 7, 7 Υ “ 7, 

καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ κατεκώλυὸν τε καὶ τῷ Κλεάνδρῳ 
2, σ 5. 2) “ 5 Ν ᾿᾽ Π 5) 3) Ν 

ἔλεγον ὅτι οὐδὲν εἴη πράγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα αἰτιον εἴη τὸ 
σι ' σι 4 Χ οξ, «ἢ Ἀ 

οτοῦ στρατεύματος ταῦτα γενέσθαι. ὁ δὲ Ἀλέανδρος ὑπὸ 

ἝΞ ενοφῶν δὲ 

πολίζοι Ἐ. ἀπεδείκνυεν Β.ὉΟ. 
τευμα Α.Β.(. Οεῖ. τότε στράτευμα. 

5. καὶ ἐν Α.Β. καὶ (ὐ. (εὖ. κἀν. 
φχόμενοι ἘΝ. Ε.---Ἰ,.Ζ. ἄλλος Ε).--- 

ΤΡ Ζ. ἄλλῃ δααιαϊῦ ΘΟ; ποι ἄθυαβ. καὶ ροβύ ὄρος οτη. 10). πρόβατα 
οἴῃ. Ε. ἀφαιρεθοῖεν Β.Ο., πεντηκοντόρον Α.Ὁ. διασώσαντας Β. αὐ- 
τοῖς Δαἀσηΐ Α.Β.0.Ε.. αὐτῶν Κ. αὐτοῖς ροβί σφίσιν οτη. Β.Ο.ΕὉ, 6. 
στασιωτῶν Η.---ἰ,, ταῦτ᾽ ροϑβύ δημόσια οτη. Α.Β.Ο. Ὁ, κλεάρχῳ Β. λέ- 
γει ἐλθὼν Α.Β.Ο. εὐθὺς (λέγει. οὔτ βῖσπο 410.) ἐλθὼν λέγει 1. (ὑεί. εὐθὺς ἐλ- 

ι , 
Το στρα- 

« Ν Ν 5 » 

καὶ ὁ μέν λαβὼν ἠγέ 

θὼν λέγει. η. ἦγε Α.Β.Ο.Ε. Οί. ἄγει. καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ οἴη. Α.Β.Ο. 
ἀλλὰ καλοῦντες Α. βάλλειν ροβί ἀνακαλοῦντες δἀαἀπηῦ 8. .ἘῚ τριηρῶν 
Α.Β.Ο. εἰς] ἐπὶ Ὁ. καὶ ροβῦ θάλατταν αἀἀππί Α.Β.0.Ε.Ζ. ὃ. τε] 
τότε γεὶ τό τε 1)..ῃ..---1,.1.Ζ. 
πρᾶγμα. πρᾶγμα) πράγματα Ὦ. 

καὶ κατεκώλυον τῷ κλεάνδρῳ δῇ Δᾶαϊ Α. Ροϑβί 
αἴτιον εἴη Δ.Β. Ὁ. Ὁεί. εἴη αἴτιον. τὸ 

Ροϑβύ εἴη οὔὰ. ἃ.Β.0.Ε.Η.1.Κ.᾿ δηΐα αἴτιον ροηὶΐ ἴ,. 

4. ἐπεδείκνυεν  ΧΘΠΟΡΠΟῊ Ἰριθαν ΠΟΠ- 
ἄτπιπι ἀδβρογανοσγαΐ [οσα τι (8 6Π1 1η]- 
ΠΡ 5 ρογϑαδαθγεῖ, τηϑῆθγθ ἴῃ ΙΟΟΟ οἵ 
ΟΡΡΙιΔππὶ σοπάοτο. 5ΟΌΓΠΝ. 
δι Κλέανδρος  ΒγΖΔΏΓΙ Παττηοβίδ ύ, 

4, 18. 
6. Δεξίππῳ] Ν᾽: 8» 1» 15. 
τῷ ἀνακαλοῦντες τὸν προδότην] ΕἾ 

ΤῸΡ. 3. 3,4: Ὁ δὲ ̓ Αρμένιος συμπροὔ- 

πεμπε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι, 
ἀνακαλοῦντες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα 
τὸν ἀγαθόν. [πιὰ τηδδτη ρᾶγύθιη βοάθπι 
ΨΕΥΡΟ υἱἱαῦ Αὐτῖδη. ΑἸΔ. 4; 9. 4: 
Φονέα αὑτὸν ἀνακαλοῦντα. 

8. οὐδὲν πρᾶγμα] Ρ]αῖο αοτρ. Ρ. 447 
Β : Οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ Σώκρατες" Ἐπ- 
{ΠΥΡὮγ. Ρ. 2: Τὸ μὲν καταγελασθῆ- 
ναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. Οὐῃΐξ. 4,1; 17. 

[4] 

[5] 

ε [6] 
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΄ ͵ “ ι Ν ο΄ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεθιζόμενος καὶ αὐτὸς ἀχθεσθεὶς ὅτι 
ἐφοβήθη, ἀποπλεύσεσθαι ἐφη καὶ κηρύξειν μηδεμίαν πόλιν 
δέχεσθαι αὐτοὺς, ὡς πολεμίους. ἦρχον δὲ τότε πάντων 

ιοτῶν Ἑλλήνων οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἐνταῦθα πονηρὸν τὸ 
σ΄. ΄ 53 πΠ Ἂ ΄' 

πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι τοῖς “Ελλησι, καὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν 
΄- « » » Ἂ 20 Μ΄) 7, 3 7 » ᾿ 

ταῦτα. ὁ δ᾽ οὐκ ἂν ἄλλως ἐφὴ γενέσθαι, εἰ μὴ τις ἐκδώσει 
Ν ΕΙ 7, . ΧΝ ΄ 5 ἣΣ “ 

ιἰτὸν ἄρξαντα βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. ἦν δὲ ὃν ἐξή- 
5 ὌΝ , ᾿ , γ “ς΄ μ- Ξ 5 δι τὰ 

τει ᾿Αγασίας διὰ τέλους φίλος τῷ ΞΞενοφῶντι: ἐξ οὗ καὶ 
7ὔ ἀῶ «ς ’ὔ ο -. ΄σ 3 » 3 7 

διέβαλεν αὐτὸν ὁ Δέξιππος. καὶ ἐντεῦθεν ἐπειδὴ ἀπορία 
5 7 Ν ΄, δ ὁ ΕΣ 

ἣν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οἱ ἄρχοντες" καὶ ἔνιοι μὲν 
» - .» 7 5 ΄-“ Ἂ ΄ “ ν με 

αὐτῶν παρ᾽ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Ἀλέανδρον, τῷ δὲ (Ξενο- 
“΄-. 5 , ΄. 53 , Ἶ ΄-“ » Ἁ 

φῶντι οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ἀναστὰς 
5 “5 327 ΄. Ἁ ΄ι 

τ ἔλεξεν, Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐδὲν φαῦλον δο- 
΄ι 53 Ἀ ΄ι ς ΄- 37 Ἁ 7] ὔ 

κεῖ εἶναι τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέ- 
2, σ , ΦικΆ, ᾿ Χ » Ν. εἕ 

ανδρος ἀπεισιν ὥσπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γαρ ἐγγὺς αἱ “Ἐλ- 
7 “ “ ΟΝ . ν» ΄ ’ 

ληνίδες πόλεις᾽ τῆς δὲ “Βλλάδος Λακεδαιμόνιοι προεστη- 
΄ ᾿ - ν ᾽ 

κασιν᾽ ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος Λακεδαιμονίων ἐν 
΄- ͵ Ὡῳ΄ 7 ΄ “- “- 

"ι3ταῖς πόλεσιν ὃ τι βούλονται διαπράττεσθαι. εἰ οὖν οὗτος 
΄“ Ἀ «ε ΄“- ΄ ΒΝ Ἀ “ 

πρῶτον μὲν ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποκλείσει, ἔπειτα δὲ τοῖς 
57 ε - “-“ » Ἀ , Ἁ ’ὔ 

ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις μὴ δέχεσθαι 
΄- , Ὑ΄ ᾿ 

ὡς ἀπιστοῦντας Λακεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας, ἐτι δὲ 
΄᾿ τῷ , Ν 7, Ὁ ε ἐ 

πρὸς Αναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος ὁ λόγος περὶ ἡμῶν 
-. Ν “) ΄ - Ν 

ἥξει, χαλεπὸν ἐσται καὶ μένειν καὶ ἀποπλεῖν" καὶ γὰρ ἐν 
τῆ γῆ ἄρχουσι Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ τὸν νῦν 

τιάχρόνον. οὔκουν δεῖ οὔτε ἑνὸς ἀνδρὸς ἕνεκα οὔτε δυοῖν 

9. τε] ποτὲ Ὠ. τοῦ εἰ ἀνερεθιζομένου Ζ. ἐφοβήθει Β. φγ. ΓΡ τὶ ἀπο- 
πλευσεῖσθαι. μηδὲ μίαν Α.1).Κ. 1. αὐτοὺς δαάαηί Πσ.ΙΕ. Ε, πάντῶν 
ἑλλήνων. Β. 8]ς. 1ο. πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι Α.Β.(. Οεῖ. πονηρὸν 
ἐδόκει τὸ πρᾶγμα ἐκεῖνο εἶναι. ταῖς οτη. Α. 11. ἐξήτει ϑομοοίοσιιβ Με6- 
Ἰοίθμ). Ρ. 74. [Δ0τ] ἐζήτει. διέβαλλεν Α.Β.0.}.Ε.--- ΤΙ Ὁ.Ζ. καὶ αηΐα ἐν- 
τεῦθεν αἀαυσπηῦ Α.Β.0.Ἐ. παρ᾽ ὀλίγων Β. παραλόγον νε] παράλογον ἘΞ. 
Ἐι- 1,2. παρὰ λόγον Ν.Τ. οὐκ δηΐα ἐδόκει οτη. ἃ.Β.Ό.Ε}. τὸ πρᾶγμα 
ροβί εἶναι οι. Α.Β.(.}).Ε.1. Κ. ἔλεξεν] ἔδοξεν Β. 12. δὲ οἴῃ. ΑἸά. 
οὐ] οὐδὲν Α.Β.6Ο. εὐυ ἢ εἷς Ὁ. ἤδη Ροϑί γὰρ οτχ. ἃ.Β.Ο. Ε, αἱ 
οἵη. Η.Τ.β ἑλληνίδαι Α. περιεστήκεσαν Α.Β.ὉΟ. περιεστήκασιν Ε.. 
βούλοιτο Α. 12. οὕτως Κ. πρῶτος Ὠ.Ε.Η.---!,..1.Ζ. μὲν οἵη. Β. 
ἡμῖν. βθυζάντιον . ἀποκλήσει Α.Κ. παραγγελεῖ Α.Β.Ο. παραγγέλ- 
λει Ζ. (εί. “παραγγείλῃ. εἰς] ἐπὶ Αβ. ἀπιθοῦντας Ζ. λακεδαιμονίους Β. 
ΡΓ. καὶ ἀπόρους ὄντας ΒΕ. χαλεπὸν ἔσται Β.Ο. χαλεπόν ἐστι Ἐ. (εἴ. ὥστε 
χαλεπὸν εἶναι. νυνὶ ΕΙ. 14. οὐκοῦν Α.Ο. ΓΚ Ὶ.Τ. εἵνεκα Ὠ.1.Κ.1,Τ. 

ΣΊ. φαῦλον] ΑΤΒΙΟΡΒ. Εᾳ. 2385: Καὶ σαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείθοντο ὅ τι 
τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐ φαῦλον ὧδε. Λακεδαιμόνιος ἀνὴρ ἐπιτάττοι, οσοπίετέ 

12. εἷς ἕκαστοςἾ ΗἩ. ὅτ, 3.1. 5.1: 1Πὰ- αὐτοί, ΗἸ5., γ0]. 0, }..274- 

[7] 

[8] 

[9] 
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΄ ἈΝ 7 “ ͵7ὕ͵ 7 ᾿ Ἀ 7 

ἡμᾶς τοὺς ἀλλους τῆς Ἑλλάδος ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ πειστέον 
ξ΄ ΕΝ ᾿ ἈΝ ΄ 7 ς “- Φ 3 Χ 7 

ὅ τι ἂν κελεύωσι' καὶ γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅθεν ἐσμεν πεί- 
Γ τον Ν 3 κ ᾿ » 7 , 

Ισθονται αὐτοῖς. ἐγὼ μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἀκούω Δέξιππον 
7] Ας ’ὔ « » ὃ 5 ’ὔ 5 ξ΄ ΄σι 

λέγειν πρὸς Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν ἐποίησεν Αγασίας ταῦ- 
τ Χ ΧΝ Ὰ Χ ᾿ 53 3 7 Ν 

τα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ 
« ἴω ἴω ᾽ 7 ᾧ 8 7] “Δ π᾿ ῸΝ » Ἔ 7 

ὑμᾶς τῆς αἰτίας καὶ ᾿Αγασίαν, ἂν αὐτὸς Αγασίας φησῃ 
53 ᾿ 5 “- 5 Χ 

ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἰναι, καὶ καταδικάζω ἐμαυτοῦ, εἰ ἐγὼ 

, πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆς ἐσχάτης 
τό δίκης ἄξιος εἶναι; καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. φημὶ δὲ καὶ εἴ 

τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν λεάνδρῳ 
“ Ω Ν ΩΝ “ , “ 5. ΥἍ ͵ 

κρῖναι" οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. 
ε Χ “- Ὑ ᾿ Ε “Ὁ 5 “Φ. 6 “ ἃς 

ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἰ οἰόμενοι ἐν τῇ ᾿᾿λλάδι καὶ 
β᾽ 7 Ν ω ἧς 3 Ν Χ ἉΑ »Ὸ φῳ ΄- 

ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῖς 
37 β ΄ σ΄ “ , 

ἄλλοις ἐσόμεθα, ἀλλ᾽ εἰρξόμεθα ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πό- 
λεων. 

17 Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν ̓ Αγασίας, Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες, [1ο] 
37 

ὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἦ μὴν μήτε με Ξενοφῶντα κελεῦσαι 
Ἂ Ἂ » - » Ι] , 

ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον ὑμῶν μηδένα" ἰδόντι δέ 
ΒΩ 3 Ὁ » 7 “- 3. ὑσὶ - ᾿ΙΒΗΝ 4 

μοι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόμενον τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ Δεξίπ- 
ὰ “ , σι ἥ Ν 57 “ 

που, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασθε ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἐδοξεν 
53 Ν » ΄, « σι ἣς ΄ ΄“- με Χ » - ͵7ὔ 

18 εἰναι" καὶ ἀφειλόμην, ὁμολογῶ. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ 

με' ἐγὼ δὲ ἐμαυτὸν, ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω 
κρίναντι Κλεάνδρῳ ὅ τι ἂν βούληται ποιῆσαι: τούτου 
ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε Λακεδαιμονίοις ξάξῃ, το τε ἀσφα- 

“ σ ’ὔ “ 7, ΄- 

λῶς ὅποι θέλει ἕκαστος. συμπέμψατε μέντοι μοι ὑμῶν 

ἀπέχεσθαι Α.Β.0.. Οὐ. ἀποσχέσθαι. πιστέον Α.«Β.Ο.ΙΕ ΚΟ, ἀλλ᾽ 
ἀπιστέον Ζ. 15. αὐτὸν] μὲν αὐτὸν ΑἸα. μὲν οὖν] οὖν ΑἸα. ἐποίησεν 
ἀγασιάς ταῦτα͵ ἐποίησε ταῦτα ἀγασίας Α. καὶ ὑμᾶς ] ὑμᾶς “1. ἀγασίαν] 
αὐτὸν Ἰὰ. φησία Α.Β.ὉΟ. τι Β.Ο.Ε. ἔτι δπίβ ἐμὲ ρΡοῆθῃβ Α. (εἴ. τινός. 
ἐμαυτοῦ) ἑαυτοῦ Α.Β.Ὁ. ἄξιον Α.Β.Ὁ. αἴτιος Ι. ἐφέξω Ζ. ΤΟ: 
χρῆναι ἑαυτὸν Α.Β.(, (ὑεῖ. ἑαυτὸν χρῆναι. εἰ οτῃ. 1). δὲ ροβί ἀντὶ Δα πὶ 
Α.Β.Ο Ε. οὐδ᾽ Α.Β.Ο. Ὁι. μηδ᾽. ἀλλ᾽ εἰρξόμεθα ΟΠ. Β. 17. ταῦτα 
οἵη. Καὶ. ἠ] ἢ ΟΙΚ εἶπεν ἀγασίας Α.Β.(, (ει. ἀγασίας εἶπεν. με 
Α.Β.Ο. Οει. ἐμέ. ᾿ἄλλον ὑ ὑμῶν Α.Β.Ο. ὑμῶν ἄλλων (ει. ὑμῶν ἄλλον. 
μοι] με Α. ἡμᾶς Β. εἶναι ἔδοξεν Ὁ 18. μὴ ΟΠ]. Κ. ἐκδότε Α.Ο. 
ἔκδοτέε Β. με δἀάπηπί Α.Β.6. ἅ τοι Ἀπ Υ' ΗΝ (δὲ δ᾽ τὐοεειωλαι 
πολεμεῖτε Α.Β.Ο. (δῦ. πολεμῆτε. σώζοισθε Β.Ο. σώζοισθαι Α. Οὐδὲ. σώξεσθε. 

ΝΠ κῊΖ. ἕπου Δ.Β.Ο. ὅδὲ. ὅπη. θέλοι, Ὁ. Π1.1.. ϑέλει Κ. μοι 
δαάαηὶ Α. (χα συμπέψατε) Β.(.Π.ΕΗ..---Ἰ. 

15. ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι ΒΌΡΒ. 18, μήτε πολεμεῖτε σὠζοισθέ τε] Ἐμπι- 
ΤΥΔΟἢ. 713: Λίχαν τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ τἱρ. Μαὰ. 315: Νυμφεύετ᾽, εὖ πράσ- 
σοῦ κακοῦ. σοιτε. τήνδε δὲ χθόνα ἐᾶτέ μ᾽ οἰκεῖν. 
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5. τ φι Εὰ ων Ν ͵ὕ “ 5, ΠΥ Ηρ 

αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἂν τι ἐγὼ παρα- 
4 ’,' Ἁ “ »» 

19 λείπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. ἐκ τούτου [ττ] 
ὭΣ ε Ἁ σ Ζ ΄ ἫΝ ἜΑ 

ἐδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο προελομενον ἰέναι. 
ε Ἂ , Χ “ ἃ “- 

ὁ δὲ προείλετο τοὺς στρατηγούς. μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο 
Ν 7 ᾽ 7 Ἀ ε κ 4 7. 

πρὸς Ἀλέανδρον Αγασίας καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαιρε- 
ΒΒ. ἡ ε ὌΝ ε 

2ο θεὶς ἀνὴρ ὑπὸ Αγασίου. καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοὶ, Ἔπεμ- [12] 
ψεν ἡμᾶς ὴ στρατιὰ πρὸς σὲ, ὦ Κλέανδρε, καὶ ἐκέλευσέ 

σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντα σὲ αὐτὸν χρῆσθαι ὅ ο τι 

ἂν βούλῃ, εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ, τούτους 

ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. εἴτε οὖν ἡμῶν 
», " ᾿ 

τινα αἰτιᾷ, πάρεσμέν σοι ἡμεῖς" εἴτε καὶ ἄλλον τινα, φρά- 
“Δ ςε ΄σ ͵ 

σον" οὐδεὶς γὰρ ἀπέσται ὅστις ἂν ἡμῖν ἐθέλῃ πείθεσθαι. 
Χ “ Χ « 3 ὩΣ ᾽ ,ὔ 3 

φι μετὰ ταῦτα παρελθὼν ὃ ᾿Αγασίας εἶπεν, ᾿Εἰγὼ εἰμι, ὦ 
’ ε » ͵ , 57 “- ἈΝ 

Κλέανδρε, ὁ ἀφελόμενος Δεξίππου ἄγοντος τοῦτον τὸν 
27 Ἀ 7 7 ΄ι. ΙῚ Ἀ 

“ἄνδρα καὶ παίειν κελεύσας Δέξιππον. τοῦτον μὲν γὰρ 
35. ΕΝ » Ν Ε , Ν 5 ς ΄ - τἶας 

οἶδα ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα, Δέξιππον δὲ οἶδα αἱρεθέντα ὑπὸ 
“ - Ε - , : 3 ΄ 

τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἧς ἡτησάμεθα 
Ν Ἷ σ᾽ “-“ ΄ὔ ε ͵7ὔ 

παρὰ Τραπεζουντίων ἐφ ᾧτε πλοῖα συλλέγειν, ὡς σωζοί- 
ΕῚ ,ὔὕ 7 ’ Ἀ 

μεθα, καὶ ἀποδράντα Δέξιππον καὶ προδόντα τοὺς στρα- 
4 Ὰ 3 7 7 ΄ 

»5τιώτας μεθ᾽ ὧν ἐσώθη. καὶ τούς τε 'Τραπεζουντίους ἀπε- 
͵7 Χ , ΄ 53 

στερήκαμεν τὴν πεντηκοντορον καὶ κακοὶ δοκοῦμεν εἶναι 
Ά σ΄ 3 7 Ν ͵ 7 5Λ 

διὰ τοῦτον, αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. ἥκουε 
Ἀ « ς ΄ ς ΕΥΣ ΕΥ ΄ Ἁ 

γαρ, ὠσπερ ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς 
Γ᾽ ΄“- - " Ἁ ε ’, 

ποταμοὺς τε διαβῆναι καὶ σωθῆναι εἰς τὴν Ἐϊλλαάδα. 
᾿Ξ 3 - » , ᾿ ν 5 ΕΝ 

ο«τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. εἰ δὲ σὺ ἦγες ἢ 

ἂν Α.Β.Ο. Οεῖ. ἐάν. παραλείψω Ἀ. 10. βούληται Ε. προσείλετο Ζ. 
καὶ μετὰ ταῦτα Β. ἐπορεΐετο Β.(.Ε. καὶ ὁ---στρατηγοὶ οτὰ. Β. 20. 
ἐκέλευσε Α.Β.Ο.Ε. κελεύσουσι 1,. (ὐεί. κελεύουσι. εἴτε] εἴτι Ἀ. Β. σ. σὲ 
αὐτὸν 19. (ὐεΐ. σεαυτόν. ὅ,τι] ἂν ὅτι ἃ. βούλει Α.Ο. ἢ καὶ] ἢ Ὁ. 
τούτους--αἰτιᾷ οἵη. ἃ.Β.0. εἴτε (ὐδβίβ]!!ο. ΕΔΡτὶ εἴ τι. τινα ΟΠ. Ἐν 
οαῃ. ΠΝ εἴτε δὲ Α.Β.06.Ε.. ἄλλον τινὰ αἰτιᾷ ἘΣ. ἄλλον τινὰ ἡμῶν αἰτιᾷ Ζ. 
σοι Ροξέ γὰρ οπι. Α.Β.0.Ε. ἐθέλῃ Α.Β.Ο. ἐθελήσει Ὁ. Ε. Ι,.. Οἱ. ἐθελήσῃ. 
21. εἰπεῖν Α. κλέανδρε Α.Β.Ο.Ε. (ὑεῖ. ἄνδρες. 22.. μὲν γὰρ οἶδα] τὸν Α. 
οἶδα αἱρεθέντα Α.Β.(. (εξ. αἱρεθέντα οἶδα. πεντηκοντούρου 1  Σ ἦτι- 
σάμεθα Α.ΟΟ. ἠτημασάμεθα 1. 26 πεντηκοντόρον τ. πάντες Ροβέ ἀπο- 
λώλαμεν οἵη. ἃ. Β.Ο.Ε. ἄπειρον Ζ. εἰς] ἐπὶ). οὖν] δὲ οὖν ἴ.. 24. 
εἰ δὲ σὺ ἡγῇ ἄλλως ἤ τις Δ. (ψαϊ ηγῆ) Β.Ο.Ε. 

20. σε--- σὲ αὐτὸν] ῬΙΟΠοΟΙΊΘη 5ὶς ὅ, 4, 20. 
γϑρϑίτατη Εἔεοη. 4. τό: Οἶμαι δέ σοι πον Δέξιππον αἱρεθέντα] 5,1. [5. 
καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τοὺς ἀξίως 23. ὥσπερ ἡμεῖς) τδθοο8 1Ἰά δοπ- 
λόγου ἑκάστην ἐργαζομένους ἔχειν ἐπι- ῬΘΙΙΒΒ6 αϊσίπιπη εβδί ἀθιηθτη 5, ὕύ, 9, 
δεῖξαί σοι, οἵ 1101. (πη ΡΙΌΓΑΙ ροϑῦ Ὀοχῖρρο ἀπάπτῃ εἾαρβο. 
στρατιὰ Ἠαΐςοῃ. οοπέετ! ύ, 3, το. Δαά. 
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΄- Ν ΄“" Ν “ δ "ὦ ΄ι ΕῚ ͵7 

ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ, καὶ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῶν ἀποδραν - 
3 Ὁ Ὡ 3 Ἀ ΩΝ 7 » 7] 7 Χ Ἂ 

των, εὖ ἴσθι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα. νόμιζε δὲ, ἂν 
ὌΝ" “- 3 , 5Ξ.ϑΜ] ’ Ν Ν "“ 

ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς. δι ἄνδρα δειλὸν τε καὶ πονηρὸν ἀνδρα 
Ἁ ᾿ 

ἀγαθὸν ἀποκτείνων. 
» β “ 7 5 Φ 72 Ἁ 

25 Ἀκούσας ταῦτα ὃ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι ,Δέξισπον μὲν 

οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ μέντοι ἔφη νομί- 
ζω οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος ἦν Δέξιππος βίαν χρῆναι πάσχειν 

αὐτὸν, ἀλλὰ κριθέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, τῆς 
σ΄ 3 27 7 ͵ Ν ) 

“6 δίκης τυχεῖν. νῦν οὖν ἀπιτε καταλιπόντες. τονδὲε τὸν ἂν- 
δρα: ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. αἰ- 

τιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ 
ζν “ΚἊΝ ς τ 5 , Ν 3 « Ἀπ, ἃ 

27 οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέσθαι τὸν ἀνδρα. ὁ δὲ ἀφαιρε- 
᾿ 53 3᾽ Χ 53 7, ᾽ Ν ») » Ξ 7, 

θεὶς εἶπεν, ᾿Ἑγγω, ὠ Ἰζλέανδρε, εἰ καὶ οἴει με ἀδικοῦντά τι 
Υ᾿ ΟῚ ΒΩ » Ζ ΕΣ », 3 ΕῚ 53 σ 

ἄγεσθαι, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἐβαλλον, ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι 
δημόσια εἴη τὰ πρόβατα: ἦν γὰρ τῶν στρατιωτῶν δόγμα, 
εἴ τις ὁπότε ἡ στρατιὰ ἐξίοι ἰδίᾳ λῇζοιτο, δημόσια εἶναι τὰ 

98 ληφθέντα. ταῦτα εἶπον" ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἦγεν, 
“ Ν , ᾽ 3 5 Ν ᾿ Ν ’ὔὕ 

ἵνα μὴ φθέγγοιτο μηδεὶς, ἀλλ αὐτὸς λαβὼν τὸ μέρος δια- 

σώσειε τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ χρήματα. πρὸς 
ταῦτα ὃ Κλέανδρος εἶπεν, ᾿Επεὶ τοίνυν τοιοῦτος εἶ, κατά- 

μενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλευσώμεθα. 
Υ ᾿Ὶ 7 δεδ Ν Ἀ 292 ἊἜκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ ἀλέανδρον ἡρίστων᾽ τὴν δὲ 

Ἁ ᾿ μα “ ᾿ 7 ἢ ᾽, , 

στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέμψαι ἀν- 

παρὰ σοὶ Μ. ΑἸα. σοῦ ἢ καὶ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ ἀποδράντων Α.Β.Ὁ. τοῦ- 
τον ἃ. δὲ, ἂν Α. Β. (. (δι. δ᾽, ἐάν. ἄνδρα ἀγαθὸν Α.Β.Ὁ.1}. Οδεὲ. ἀγαθόν. 
ἀποκτείνων .Β.Ο. ἀποκτενῶν ". Ζ. Οεϊ. ἀποκτενών. 25. εἶπεν Α.Β.Ὁ. Π. ΕΖ. 
ΟἿ]. Ε- (εὐ. ἔφη. ἐπαινοίη Α.Β.Ο, ἐπαινοῖ 19.Ε.---Ἡ Ζ. (δῦ. ἐπαινεῖ. εἰ 
οὖ οὐ μέντοι---ἦν οτῃ. Α. βίαν χρῆναι ΕΝ. βία χρῆναι Α.Β.Ο. (ει. δίκαια. 
ἀξιοῦτε Β.(..Ε..Ε᾿---Τ ἀξιεῖτε Α. Ὁ. ἀξιοῦται. τυχεῖν] λαχεῖν 10. ̓ ᾿ - 
,Ζ2. 26. νῦν Α.Β.Ὁ. (εῖ. νῦν μέν. τόνδε Β.Ο.1. (ὑεῖ. τοῦτον. αἰτιῶ- 
μαι] ιῶ ἴῃ ἰϊζατα τη. δηῖ. Ὁ. παρέσται ΒΟ. ἔτι δάάιπι Α.Β.Ὁ.Β. ἐπεὶ 
Α.Β.Ὁ. (δι. ἐπεί γε. ὠμολογει Α. οὐ ῥτῸ εἴ Β. ρ΄. ἀφαιρέσθαι Α.Ο. ἀφη- 
ρέσθαι Ἐ., φαδϑὶ ἀφῃρῆσθαι. 27. κλέανδρε Α.Β.(.}}.Ὁ΄..85.ν. Οεῖ, ἄνδρες. 
τις] τι ἢ. ἐξίοι) ἐξοίει Α. ληΐζοντο Α. (Οθῦ. ληίζοιτο. 28. λαμβάνων Ζ. 
εἶπα ΠΕΙΜ.Ο.Ζ. εἶπε Κα ἐκ Α.Β.Ο.Ε. (δῖ. καὶ ἐκ: ῥήταν Α. Ροϑί 
τοίνυν ἴῃ (Ὁ. Ἰαοηδ αμαίζιοῦ δα βυσηπηαπι ἸἸ εθγάγαπι, Π8]1ὰ ἴῃ Α.., 4] οἵ 1088 
ὉΠ. τοιοῦτος, αποὰ ἰηβουὶ Β., αἱ αὐτὸς Ε., (οί. τορός. σοῦ] αὐτοῦ Α.Β.0.“Ε.. 
20. ἠρίστουν 1}. συνήγαγε Α.Β.Ο. συνῆγεν ὁ [). (ὑεῖ. συνῆγε. συνεβου- 
λεύετο Α.Β.Ὁ. συνεβούλευσε Ὠ.Ἐ. 

24. ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ] Τη ἢ, 27. δόγμα] . 5.2. [ἄοπὶ 28. ῥήτραν. 
Δ) 7 ὁ ΠΙαρ᾽ ᾿ερηδηι μὰ ἄλλοι ἔπειθον. 29. συνεβούλευε] ἴδε ἔνδαυθηῇ ἴῃ 
ΟΥτορ. ὅ, 2,1 ᾿Επέσταλται τοῖς παρ᾽ ᾿ἸΌΤῚΒ νἹῦο τηθαϊαπη ΡΓῸ δοίνο δχ 
ἐμοῦ. ἔς 566. δὲ, ἂν οσοηΐ, νῦν γε, σοπδαρίααϊηθ ΒΥ ΖΑΠΠΠΟΥΆΤη ᾿ηΐθγ πα, 
δ. ιν ἢ, ς. τα; αὖ Ὠἰο ᾿πέθυ αὖ τη θ]]Ο 68, αἸχὶ δα ϑίθρῃ. 

26. ἄνδρα] Αρδϑβ,8γη. 868. ν. Συμβουλεύω, Ρ. τού2.56ᾳ. 

Χ 

[14] 

[15] 

[16] 
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δρας πρὸς Κλέανδρον. παραιτησομένους περὶ τῶν ἀνδρῶν. 
30 ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμψαντας στρατηγοὺς καὶ λοχα- 

γοὺς καὶ Δρακόντιον τὸν Σπαρτιάτην καὶ τῶν ἄλλων οἱ 
ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι δεῖσθαι Κλεάνδρου κατὰ πάντα 

41 τρόπον ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. 
Ἔχεις μὲν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, καὶ ἣ στρατιά σοι 
ὑφεῖτο ὅ τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ 
αὑτῶν ἁπάντων" νῦν δέ σε αἰτοῦνται καὶ δέονται δοῦναι 
σφίσι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν" πολλὰ γὰρ ἐν τῷ 

32 ἔμπροσθεν χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχθησάτην. ταῦτα 
δὲ σοῦ τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλῃ 
ἡγεῖσθαι αὐτῶν καὶ ἣν οἱ θεοὶ ἵλεῳ ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι 
καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειθόμε- 

33 νοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς θεοῖς μὴ φοβεῖσθαι. δέον- 
ται δέ σου καὶ τοῦτο. παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν 
πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων οἷος 

Δλέκαστός ἐστι, καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. ἀκούσας 
ταῦτα ὃ Κλέανδρος, ᾿Αλλὰ ναὶ τὼ σιὼ, ἔφη, ταχύ τοι ὑμῖν [18] 
ΕῚ ΄. ἣν ,7ὔ 3 ε ΄σ ͵ Ν Ἑ." 

ἀποκρινοῦμαι. καὶ τὼ τε ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς 
Α ᾿ τὰ ε Ἀ “ » ΄ Ε 

παρέσομαι: καὶ ἣν οἱ θεοὶ παραδιδῶσιν, ἐξηγήσομαι εἰς, 

ἄνδρα Α. Ὁ. ρζγ., σὰϊ ς Π]αΐατη τη. Ταα. παραιτησαμένους Β.Ὦ.Η.--Τ, 7. 
20. αὐτοὺς Β. τὸν οτη. Ὠ.Ε.-- [ὁ[ὁἡὄὨ ΕΤ΄ 
φῶν. ὑφεῖτο Α.Β.Ο. Οεί. ἐφεῖτο. τούτου Α.Β.Ο. 
Β.Ο. Οεί. ἑαυτῶν. πάντων ἃ. σφίσι] καὶ σφίσι Ζ. 
(Ὁ. (Οεί. πρόσθεν. χρόνῳ) χωρίῳ Ἐ..Κ.Π.Μ.0Ο. τηᾶρρὸ 1.Ζ. 
Α.Β.ὉΟ. Οεἰ. θ15 ἐάν. βούλει Α. ἵλεοι Ζ. 
33; ἑαυτῶν] αὐτῶν δίερῃ. ῬΓΊΟΙ, αὑτῶν Αἰία Γᾶ. 
καί. οἷος] οἷς Α. οἷς Β.Ο..Β.Η.Τ. 
μαι] εἶναι Α.0.Ε.Η. ἘΠῚ εἰ 34. ἀλλὰν αἱ Α. ἀλλ᾽ ἂν αἱ (ἀτεῖεα ἡχησθηβ ΟΠ 
Βεαθοηΐὶ τὴ (. ἀλλὰ νὴ Β.Ε.. Οεί. ἀλλὴ ναὶ μά. τω σΐω Ἀ. τωσίω Ο,, 568 
αΐ ὦ ΓΒ εχ α ἰδοίθμη Υ Ἰάδαίαγ, σΘίΕΓΌΙΩ ἉΤΟΙΘ ἸΌΠΡΘΉΒ ΘΠ Ργῶο. αἰ. τὼ σιὼς 
ΕΚ. τωσιὼς Ζ. εἰ 1ὴ τηδτρ. ναι τω σίω, αΐ ἸΠΔΥΡῸ 10. γρ. ναὶ τὼ σιώ. τῷ 
σιῷ Μ. τὼς σίως Η. τὼς δε: τηϑρὸ Η.1,.Τ. ἡμῖν Ὁ. ἢν Α.Β. σ᾽ 
ἂν Ζ. Οεί. ἐάν. παραδιδῶσιν] παραδιδῶσι ἃ. Οεΐ. παραδιδῶσι τί. 

αὑτῶν) αὐτῶν Α. 
ἔμπροσθεν. ἌΣΕ, 

22. ἣν Ὀ18 
φοβεῖσθαι] β Ἰῃ ταϑ. 2 11τ|. Ὁ.Ψ 

σφῶν Ὁ.Ε.1.Κ.1,..2Ζ. Οεί. σφῶν 
ἑκάστοισι σ. ἑκάστοι σιν ἃ. νεῖ- 

31. ὁ ξενοφῶν Α.Β.0.}. Οεΐ. ἕενο- ᾿ 

40. δεῖσθαι Κλεάνδρου κατὰ πάντα 
τρόπον] Ιάθιη ᾳιυοά 4, 5. τό : ̓Εδεῖτο 
αὐτῶν πάση τέχνῃ καὶ μηχανῇ. [06 
ὈΙδοομ ΕΟ 4; 8, 25. 

31. τεσ» συ δ] Η. ΓΕ 7: 4: 
9: Ὑφήσεσθαι οὐδέποτε, ἣ ἣν παρὰ τῶν 
πατέρων παρέλαβον Μεσσήνην, ταύτης 
στερηθῆναι" ΟΥτορ. 6, Ξ 86: ᾿Απεκρί- 
ναντὸ ὅτι οὐ καλὸν εἴη ταῦτα ὑφίεσθαι" 
οἵ οσὕτῃ ααΐῖ. (ὐοτητηθηΐ. 4. 8,6: Οὐδενὶ 
ἀνθρώπων ὑφείμην ἂν οὔτε βέλτιον οὔθ᾽ 
ἥδιον ἐμοῦ βεβιωκέναι. Ὑφεῖτο εἴ ἐβού- 

λου δαΐετη σοη γάτα Βαπὲ ΒΟ] ΠΘΠΕ νὴν 
δὲ εἰ τοϑἔδστιπίπιν δα ἰθτηριιβ απία ἢᾶπο 
Ἰερδιοπθπη. 

34. ναὶ τὼ σιὼ] [τε] ΠστιπιΓ (ὐδβίοσ. 
εἰ Ρο]αχ, ΡῈΓ 408 ἰαγᾶγα βο]θθδπΐ 
ΤΔοθαεοιηοηῖ : αὐ Ηϊβέ. ΟΥ. 4. 4, το. 
ΖΕΌΝ. ΜΝ. αδὴςόρασι 

παραδιδῶσιν]) Ηοτοαοῖ. 5. 6ὴ : ̓Επεὶ 
ὁ θεὸς τοῦτό γε οὐ παρεδίδου" Ἴ, τϑ : 
Τοῦ θεοῦ παραδιδόντος" εἰ 4116 ςοἸ]]αΐα 
βΒιης δὰ ΤΉθβ. ϑίερῃ. ν. Παραδ. ἢ. 
247 Β. 

ἐλθὼν οὖν ὁ Ξενοφῶν λέγει, [17] 
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αἷς ν ΄ὔ Ἂς ς , Γ ᾽ 7 45 τῶνδ. ἊΝ ΝῚ 
τὴν Ελλάδα. καὶ πολὺ οἱ λογοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὺς 
Μ “ ἢ ΕΣ Ν , 3 , 

ἐγὼ περὶ ὑμῶν ἐνίων ἤκουον ὡς τὸ στράτευμα αφίστατε 
» Ἂς , 

ἀπὸ Λακεδαιμονίων. 
᾽ , ε Ν ΄- “ ,ὕ Χ Υ 

35 ΚΕἰκ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἔχοντες τὼ ἀν- [19] 
“σι 7 φσο κ--αὶ 

δρε: Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ συνὴν (Ξε- 
δ... φιλικῶς καὶ ξενίαν συνεβάλοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ 
ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐτάκτως ποιοῦντας, καὶ 

46 μᾶλλον ἔτι ἐπεθύμει ἡγεμὼν γενέσθαι αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι [20] 
θυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. οὐκ ἐγίγνετο, τὰ ἱερὰ, 
συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν, “Ἐμοὶ μὲν οὐ τε- 

ΕΥ, 

48 

λέθει τὰ ἱερὰ ἐξάγειν' ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀθυμεῖτε τούτου 
᾿ ἕνεκα" 

ἄνδρας: ἀλλὰ πορεύεσθε. 
ὑμῖν μὲν γὰρ, ὡς ἔοικε; δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς 

ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε 
ἥκητε, δεξόμεθα ὡς ἂν δυνώμεθα κάλλιστα. 

᾽ ΄ ΨΩ - Ξ - 5. (ἿνὟΝ Χ 
Εκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ τὰ δη- 

͵ Ἁ 7 7 ΄- ᾽ν 

μόσια πρόβατα ὃ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς ἀπέδωκε. 
- ἣν » ᾽7ὔ͵ 

οὗτος μεν ἀπέπλει. 

Ν 
Και 

ε Ν ΄. Ξ Ἂ ΄ 

οἱ δὲ στρατιῶται διαθέμενοι τὸν σῖ- 
ἃ 53 7 . “ὕ᾿ ἃ 9 Ἂ 3 

τον ὃν ἦσαν συγκεκομισμένοι καὶ τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξε- 
πορεύοντο διὰ τῶν Βιθυνῶν. 

πολλοὶ Ε.1,.7.. 
Β.Ο. Οδῦ. ἀφιστᾶτε. 
Α.Β.Ο. ξενία Α. ξένια Β.ὉΟ. 
ΑΙα. Οεῖ. συγκατεβάλλοντο. 
4.) γγελόμενον Α. οὐ ποιοῦντα. 
ΟΕ. Οεί. εἶναι. 
ἐμοὶ μέντοι Α.Β.Ὁ. 
σθαι. ἀθυμῆτε 10). 
δέδοται πορεύεσθαι ΟΤΩΪ5515 τη 6618. 
τα Α΄. ΠΟΥΤ. [ἢ τηΔΥρ. 
ἄλλα Β.(. τὰ ἄλλα Ὠ.Ζ. 

οἱ λόγοι] ὀλίγοι Α.Β.6. 
35. ἐθύετο Τε ΠΞ͵ΙΡ 

» Ά, Ἁ » Ν Ἂ ἢ 

ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πο- 

ἀφίστατο Δ. 
ἐπὶ] ὑπὸ Α. ξυνῆν 

» ἣν ΝΕ: 
αντιοι εἰσιν σ. 

ξυνεβάλλοντο Α.Β.Ὁ. συνεβάλλοντο Ἐ. 
συνεβάλοντο ΦΘΡΠΔΠα5. 

ἔτι αἀδαπί Α.Β.Ο.}. 
46. οὐκ] ὡς οὐκ Ὠ.Ε.Η.1. (ϑῖς Θῃηϊπη 16ρ. ρτὸ Δ.) Κὶ.1,.Ζ. 

οὐκ ἐτελέθη Α. οὐ τελέθει Β.(. Οὐεἴ. οὐκ ἐθέλει γενέ- 
δεξώμεθα "Ἰ. 

ἥκετε Α.Β.0. 
οὗτος Δ.Β.(. (Οὐβῖ. αὐτός. 

48. ἐνέτυχον Α.Β.(ὐ. Οεί. ἐνετύγχανον. 

παρὰ (παν οὔτ 5ΒΙσ ΠΟ 
γενέσθαι Δ.Β. 

ὑμῖν μὲν] ὑμῖν Α. εὖ τηοχ ἔοικεν. 
47. πρόβατα] πράγμα- 

κεκομισμένοι Α.Β.Ο Ε. 
πορευ- 

ὄμενοι] ὁ Ἰῃ τὰ5. 2 ΠἸ {6 γαγιιπι, ατιδ6 ᾿ηΐγα νϑύβατη ἀποθγθηΐαν, Ο. 

ὑμῶν ἐνίων] Υ.. δὰ 6, 4, 9. 
ἤκουον) 6,1, 32. 
“86. ἐξάγειν) 51. ΒΌΡΓΑ 2, 2, 3. θυο- 

μένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα. αὐὶ νἱάθ 8η- 
πού. ΒΟῊΝ, ᾿᾽Ἐτελέσθη, χιοα τηοη- 
Βίγασθ νἹάθαίτν Α., οοπξοτοπάαπι ἴοτεί 
σατὴ ΒΕΙρΡ. [ορα. 1 3.5: Ὅταν δὲ τε- 
λεσθῇ τὰ ἱερὰ, ὁ βιμ λεὺς προσκαλέσας 
πάντας παραγγέλλει τὰ ποτητέα, ἰδ] 
ῬΓΟΡΑὈ]]Ι5 νἹἀθγείαγ τελέθει, 46 ατιο 
ΑἸχὶ δὰ 3, 2, 3, ἢϊς ἴῃ ἐτελέθη ἀερτὰ- 
ναΐατη 6886 πὖ τελεθόντων Ἰῃ τελεσθέν- 
τῶν σΟΥΓαρύθτη ποίαν! δα ΤΠ 65. Βίθρἢ. 
ν. Τελέθω, Ρ. 1057. Α. ἀρᾷ ὈΙοίορο- 

δῖ δίοῦ. ΕἸ. νο]. 2, Ρ. τόρ : Τῶν διὰ 

φρονάσιος ἀνθρωπίνας τελεθόντων, Ὁ] 
εϑύ 1. 4. γιγνομένων, τι ὨΪς ΕΒ 1. 4. γίΞ 
γνεται, 4 Π1060 Πρ  ρτοίϑηζ" στάτη- 
ΤΘΌ1ΟἹ ᾿τάθτη οἰΐαι!. Νέδα τηϊ στη 51 
[411 νοσαΌ.]ο τιθτι8 εδί ῃοπηο ὥραγίεα- 
Ὧὰ5 δῦ νΟΥΌ πὰ Ἰσῃούτιῃ ΠΠὈΥΆ1Ὶ} 108 
αἀἸβίγαχογαηΐ πὖ τελεῖν ἴῃ τε λέγειν Ογ- 
ΤΌΡ. ὃ, 2, Ὅτ 

δέδοται] Α 4115, αὐ Η. 6τ. » τ ἫΠΣ 
᾿Απὸ τῶν θεῶν δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν 
ἐν τούτῳ. ΗἩΌΤΟΗ. 

ἐκεῖσε] Βυχαηίπ.. ΄. 7,1, 7. 

Χ 2 

[21] 
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7 Ν » Χ «ὧλ [κέ Ε ΝΣ ᾽ Ν “ ρευόμενοι τὴν ὀρθὴν ὁδὸν, ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν 
ϑ3 ΄ , » “ ΕΥΣ ε ͵7ὔ͵ » “-“ 

ἐλθεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας ἐλθεῖν 
«ς ’ὔ κα ΄ 

μίαν ἡμέραν καὶ νύκτα. τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολ-- 
Ν Ψ" 7 “- 

λὰ καὶ ἀνδράποδα καὶ πρόβατα: καὶ ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς 
Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ 
λαφυροπωλοῦντες. 

τι εἰς οἵα. ἃ.Β.6.Ε. ἐλθεῖν Α.Β.Ο. διελθεῖν Τ΄. ἐξελθεῖν Ἐ.Π.Κ.Ζ. Ὁει. 
διεξελθεῖν. ὑποστρέψαντας] ἀναστρέψαντας Τ. χρυσούπολιν Α.Β.Ο. 
καλχηδονίας (.1.1{.1,. χαλχηδονίας 1. καρχὶδουνίας ἃ. (ὐεΐ. χαλκηδονίας. καὶ 
Ὁ. 1ῃ τὰβ. 3 ΠΕΓΟΓΑΤ ΓΗ, οἵ 5176 ΘΟΥΏΡΘΠΘ]Ο 400 Δ]101 ἔθ 8 ΒΕ ΠΊΡΕΟΥ ΒΟ 01]. λα- 
φυροπωλοῦντες Α.Β.. ϑδυϊάδβ ν. Χρυσόπολις. (ὑεῖ. τὰ λάφυρα πωλοῦντες. 

48. ἔχοντές τι] ὅΓ᾽Ξς 6,1, 17. 1ηςουρυθίεβ ϑίθρῃδηὶ ΒΥΖ. ἰπ μος πο- 
Χρυσόπολιν] Ηοᾶϊα ϑζιάαγτὶ νῈ] τηϊμθ. Χρυσούπολιν διΐεπι ἴῃ ᾿ἸΌΥΟΒ 

Ἑβδζχιάαγ. ΝΜ. Μαῃπεγί. αθορυ. αὐ. αποβάδτηῃ 1]δίαπη εχ τηοσα Βυζαπίπο- 
νΟ]. 6, ρατί. 3, Ρ. 5902ὥ.ὄ ΞΟΗΝ, Ἐπ τῦχμ ον ΡΟΠΘΠΑΙ ἴῃ [8] 1005 ΡΙῸ ὅ. 

πὴ ἃ... 

νι. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Ὁ ω Υ͂ “Ὁ Ν ’ » 

Οσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
οἱ Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύ- 
ΜΈΡΕΑ ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, καὶ 

ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζῃ ἐξιόντες καὶ ἐκπλέοντες ἐποίουν 
3 “ ,ὔ Ε] ’ὔ » Ἃ “ 

μέχρι ἔξω τοῦ στόματος ἐγένοντο ἐν Χρυσοπόλει τῆς 
΄σ ΄ ᾿ ΄ Ε , Ἁ 

᾿Ασίας, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. ἐκ τούτου δὲ 
΄, Ν ’7 δ ΕΣ Χ ε “ 

Φαρνάβαζος φοβούμενος ΤΟ ΈΡΘΤΕΘΝΗΣ μῆ ἐπὶ ἌΤΙ ΠΗ 

ἀρχὴν. στρατεύηται, πέμψας πρὸς ̓ Αναξίβιον τὸν ναύαρ- 
χον, ὁ δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ ὧν, ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ 
στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, καὶ ὑπισχνεῖτο τάντα ποιήσειν 

3 αὐτῷ ὅσα δέοι. ᾿ καὶ ὁ ̓ Αναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρα- 
ἧς ΄-“- ω » Ν, 

τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν στρατιωτῶν εἰς Βυζαντιον, καὶ 
« ΄΄ ΩΣ ΝΥ Μ ΄σι 

ὑπισχνεῖτο, εἰ διαβαῖεν, μισθοφοραν ἐσεσθαι τοῖς στρα- 
,» 

ἀτιώταις. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἐφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγ- 

γελεῖν, Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ 

Ι. μέχρι οτη. Ὦ. Η. --Ἰ,. Ζ. ΔρΏΟΒοΪ᾿ εἴδη ΒΕ. “ εἱ Δ]1π8 ΜΝΞ. Ἰπΐον ᾿ἰΌτοβ Ρε- 
2. ΨΑΠΟΚ. ἀποπορείᾳ Ἐ. Ι. ἀπορείᾳ Κ. ἀπορίᾳ Ο.).Ζ. αὐτοῦ ἀπορίᾳ α. 

ἐν" Αἱ Π.Ε1.Κ. Οεῦ. μέχρις. ὅσα μὲν ἐκ ΑἸά. πε] πεζοὶ ΑἸὰ. ἐκπλέ- 
οντες Α.Β.Ο. ΕΣ. (εΐ. πλέοντες. μέχρι Ὠ.Ε.1.Κ.Ζ. Οεῖ. μέχρις. ἐν] ἐκ Α. 
χρυσουπόλει Α.Ο. οἵ τη. ββουπδα βρα βαήβι, δ ουὅ ἴδεϊξ εχ ο, Β. πάντα 
Ῥοβί ἀσίας οἵη. Α.Β.Ο.Ε. 2. δὲ] δὴ Α. βαρνάβαζος Α. αὑτοῦ] 1«- 
ὈΤῚ αὐτοῦ. ἀρχὴν] χώραν Α.Β.(.Ε. καὶ οτη. 1,.1. 3. ὁ ἀναξί- 
βιος Β.Ο. Οεί. ἀναξίβιος. τῶν στρατιωτῶν οτη. ΠΕ. ὑπισχνεῖτο διεβαῖεν 
Α. μισθοφορίαν Α.Β.Ο. μισθοφοριὰν πὖ 8ο]ού ΠΕ. 4. οἱ δὲ δὴ ἔφασαν 
ἄλλοι Α. οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἔφασαν Οὐ. οἱ δὲ ἔλληνες ἔφασαν ΒΕ. βουλευόμενοι 
ΠΕ .- ,1.Ζ. ἀπαγγελεῖν δίορῃδημδβ, ἀπαγγέλειν ἃ. (ὑεῖ. ἀπαγγέλλειν. 
Οὐὐπί. ναγ. 56}. 7,1, 34. 

1. λόγῳ] Ὗ. δα 2,1,1. στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύ- 
3. τῶν στρατιωτῶν] δὶς 7, 2,14, τοὺς ματος. [)6 ΑΠΑΧΙΡΙΟΥ. 5,1, 4. 

[3] 
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τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος 
ἐκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα ἔπειτα οὕτως ἀπαλλάττε- 
σθαι. ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

Σεύθης δὲ ὁ Θρᾷξ πέμπει Μηδοσάδην καὶ κελεύει “Ξε- 
νοφῶντα συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ στράτευμα, καὶ 

6 ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι ὅτι οὐ μεταμελήσει. ὁ 
δ᾽ εἶπεν, ᾿Αλλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβήσεται: τούτου 
ἕνεκα μηδὲν τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε ἄλλῳ μηδενί: ἐπειδὰν 
δὲ διαβῇ, ἐ ἐγὼ μὲν ἀπαλλάξομαι, πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας 
καὶ ἐπικαιρίους ὄντας προσφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ 
ἀσφαλές. 

γ ἜἊἜκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον οἱ 
στρατιῶται. καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ω ̓Αναξίβιος, ἐ ἐκή- 
ρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς στρατιώ- 
τας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀριθμὸν ποιήσων. ἣ 
ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἤχθοντο, ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον 
ἐπισιτίζεσθαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. 

8 καὶ ὃ Ξενοφῶν Κλεάνδρῳ τῷ ̓ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος [6] 
προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν ὡς ἀποπλευσόμενος ἤδη. ὁ 
δὲ αὐτῷ λέγει, Μη ποιήσῃς ταῦτα" εἰ δὲ μὴ, ἔφη, αἰτίαν 
ἕξεις, ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ 

οἐξέρπει τὸ στράτευμα. ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ αἴτιος μὲν ἔγωγε 

οὐκ εἰμὶ τούτου, οἱ δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ δεό- 
1ὸ μενοι διὰ τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, 

5 [4] 

[5] 

οὕτω 1).Ζ., 4ὰο ρογίηθγα ν] ἀθίαῦ οὕτω οχ {.Κ.}.. ἀηίς ἀπαγγέλλειν ποΐδ[ιΠ,. 
5. [ΛΌΥ] θρᾳξ. 
ΟΟΥΤΘΟΒ ΤΏ. δηΐ., 

6. οὐ διαβήσεται ναὶ δικβήσετε ὁ Β 
αὐτῷ οτη. Ζ 
μισθὸν δὲ οὐκ Α. 

δημοσάδην Β. μυδοσάδην Α. 
ὅτι οὐ μεταμελήσει Α.Β.Ο. Οεῖ. οὐ μεταμελήσειν. 

ἀσφαλές δἀάαπιηῦ Α.Β..Ἐ.Β. 
ἐξεδίδου 19.Ε.---  , Ὁ.Ζ. 

ταῦτα] πάντα Ἀ.Ό. ΡΥ.» 

δὲ] δὴ Ζ. ἐπικερίους ἃ.Β.Ο. 
ἡ. τὸ θάαπί Α.Β.0.Ε.. 

ἀποπέμψωνται ἅ ἅμα Α. (εχ φᾷο 
πωντα ποίζαίαμη) (Ὁ. Ε.. ἀποπέμψονται ἅμα 1).Ζ. ποιήσωνται . κλεάρ- 
δρῳ Β προσελθὼν αὐτῷ Ἐ. ἤδη οτη. Ζ. ἀποηλευσούμενναι Ἃ.Β. 
ποιήσεις ἌΞΕΙΝ νῦν ἔτι᾽ τινὲς Α. σε Ἀ.Β.0. οὐ οπι. Α. 9. καὶ οὐκ 
ἔχοντες Ροβί δεόμενοι οτι. ἃ.Β.(.Ε. 

5. Μηδοσάδην) [ἀφπὶ ὨΟΠΊΘΗ νἱῆε- 
ἴὰὙ ααυοα ῬοΙγθηιβ 8, 56. ροδυϊ: 
᾿Αμάγη γυνὴ Μηδοσάκου βασιλέως Σαρ- 
ματῶν τῶν ἐπὶ τὴν ἸΤοντικὴν παραλίαν 
καθηκόντων. Ο)ἊἫΝ. ΑἸϊπα Πυ]τ5 πο- 
τηϊπῖβ δὰ “ὦ εϑύ δρᾷ ΗΙἸρροογ. 
νο]. Ρ. 186, τ88 εοα. [[μτ. δ 
αν" ν. δῃηπού. δα 7, 2, 32. 

8, ξένος γεγενημένος] 6, 6, 35. 

εἰ δὲ μὴ] Υ. δ 4: 3: 6. 

ἐξέρπει] 1)6 ἔτεαυεηῖ ἀρ Ποταβ 
πη ΧΙ ΠΊ6, 564 π6 ἀρὰ Ατἰτοβ 4α] 61} 
Ροείδβ ἱπυιβιίαία νϑυθοσιμι ἕρπειν εἴ 
ἐξέρπειν εἰστϊβοαῆομαε ποὺ ἘΘΡΕΠΑ͂Ι 
β6α Εππαϊ, Ν᾽ ΘΠ αἹ εὐ Εχϑαμαι, 4]- 
χίτηιβ δα ΤὮεβ. ἥθρΡἢ. ἴῃ ἢϊβ γνυ. Ηἰς 
[τηθη Τοξουτὶ Πἰοεΐ δα ΤΠ σίβυσιπ [μ8- 
σοηΐβ5, πὶ 46 τελέθειν Αἰχὶ δα 6, 6, 46. 
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ἐφη: ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμενον, 

ἐπειδὰν δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλλάττε- 
σθαι. Ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὁ “Ξενοφῶν, ἐλθόντες πρὸς 
᾿Αναξίβιον διαπραξόμεθα. οὕτως ἐλθόντες ἔλεγον ταῦτα. 

τι ὁ δὲ ἐκέλευεν οὕτω ποιεῖν καὶ ἐξιέναι τὴν ταχίστην συ- 
σκευασαμένους, καὶ προσανειπεῖν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν 
ἐξέτασιν καὶ εἰς τὸν ἀριθμὸν, ὅτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. 
» - 3 Υ͂ “ Ὶ ΄- Ν . Υ ᾿- 

, χφεντεῦθεν ἐξήεσαν οἱ τε στρατηγοὶ πρώτοι καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ 
» ὰ Ἂν 5 7 327 3 ν 5 ΄ ΄ 7 

ἄρδην πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ Ἐτεόνικος εἱστήκει 
Ν Ν , “ 275 7, ΞΖ 

παρὰ τὰς πύλας, ὡς ὁπότε ἔξω γένοιντο πάντες, συγκλεί- 
Ἂ ω Ν ἃ “ Ἀ, 5 -7ὔ» 

Ἰάσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν. ὁ δὲ ᾿Αναξί- 
ὭΣ Ν ᾿ Χ Ἂ 

βιος συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λοχαγοὺς 
2 Ἃ λ » Ἂ 27 » τ -“ ΄ 

ἔλεγε, Γα μὲν ἐπιτήδεια, ἐφη, λαμβάνετε ἐκ τῶν Θρᾳκίων 
“ δι Νς ν ϑικὶν Ν ΑΝ Ν Ν Ν Μ, 

κωμῶν: εἰσὶ δὲ αὐτόθι πολλαὶ κριθαὶ καὶ πυροὶ καὶ τἄλλα 
Ν ΄ Ψ 5 , “» 

14τὰ ἐπιτήδεια: λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χερρόνησον, ἐκεῖ 
Ἁ ,η δ, σὰ “ 3 Π 7 - 

δὲ Κυνίσκος ὑμῖν μισθοδοτήσει. ἐπακούσαντες δέ τινες τῶν 
“ - Ἃ - “- “ ᾽ 

στρατιωτῶν ταῦτα, ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν τις διαγγελλει εἰς 
Ν ’ Ξ Ν » ΄ 

τὸ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ 
“ 7 ΄ ΄, " Ὰ ,ὔ Ν ͵ Ν 

τοῦ Σεύθου πότερα πολέμιος εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερα δια 
ΓΥΙ “ 2 7ὔ 7 ἊἋἋ 7 Ν γ “- 

τοῦ ἱεροῦ ρους δέοι πορεύεσθαι ἢ κύκλῳ δια μέσης τῆς 
15 Θράκης. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα διελέγοντο, οἱ στρατιῶται ἀναρ- 

1Ο. πορευσόμενος Δ. 
ἐκέλευσεν. οὕτως 1).1.Κ.1,.Ζ. 
χίστην ἐξιέναι. 
σκευασμένους. ΠΥ ΠΟΙ. 7 δ τὃ. 
εἰς τὸν Α.Β.(. (εἰ. τόν. 

ΒΕ ΕΟ: 

κει Α. 
νονται 1.1Κζ. (ὑεῖ, ὁπόταν ἔξω γένωνται. 
(εῖ. ἀποκλείσων. 
τ: ἔλεξεν Α. 

καὶ ἄρδην ΔΑ. Β.Ο. 

ἔλεγεν (Ὁ. 

ᾧ δὲ οὗτοι. 

12. ἄρδην) ΑὐἸδίορδη. 1 ΠΟΘΙ ΟΡ. 
274. ἘξαυρΙ 685 Ἰυταῦ : ομνυμι τοίνυν 
πάντας ἄρδην τοὺς θεούς. ΒΟΉΝ, 856- 
Ρ᾽ὰΒ 510 8111 ΟΠ| πᾶς οἵ ὅλος. 

Ἐτεόνικος] 6 απὸ Ηϊδβι. Οτ. 1,1, 
52: 6; 26 εἰς. ροϑύ Το. 8, 22. 

13. Κυνίσκος) ΘΟ ΟΠ ξαϊδδο, 4] 
ἴῃ (Πδυβοῆθβο θθΙ] τη οὰπὶ ᾿Γγδοὶ- 
ὈὺΒ σογογοῦ, οΟΠ]Π]ρΊ Γ΄ οχ 7, 2, 2 εἰ 15. 
Ογπιβοαπη ΑρΘ5}1 8] ΒΟΙΤΌΥΘΠΙ τηθιηοτδΐ 

διαπραξώμεθα 1). .---Ἰ,.1, 

καὶ ἄρδην τε Ἐ.Θ.Ε. (εΐ. καὶ ἤδη τε. 
ὁπότε ἔξω γένοιντο. Α.Β.Ο. ὁπότε ἔξω γένωνται }).Ζ. ὁπότε ἔξω γέ- 

11. ἐκέλευεν Β.(. Ἃει. 

ἐξιέναι τὴν ταχίστην Α.Β.Ο. (δεῖ. τὴν τα- 
συσκευασαμένους Α.}). ἢ. συσκευασμένους (Ὁ. (ὑεῖ. συνε- 

5ς ΤΥ εῚ ΕΣ τ προσανεῖπεν Α.Β.Ο. πρὸς ἀνειπεῖν Κ. 
αὐτὸν Β.(.1Κ.1.. σοτγρδοΐατῃ οχ ἑαυτὸν Α. τ. 

πρῶτοι Β.Ο.0.Ε.2. οἴῇ. Α. Οδί. πρῶτον. καὶ ἄλλοι Α. ἐτεόνιος Ἴ. ἢϊΟ 

ἡστή- 

πάντας ΤῸΝ συγκλείσων Ἁ.Β.6: 
ἐμβαλών Β.Ο.}). εἴ ᾳὰὶ ἐπισχεῖν καὶ κωλῦσαι 8Δ6α!]ΐ Ζ. 

τἄλλα τὰ ἐπιτήδεια) τἄλλα ἐπιτήδεια Α.Β.6. 
χερρόνησον ἈΑ.Β.Ο. ει. τὴν χερρόνησον. 
θοδότης εἶ Α. μισθοδότης ἢ Β.Ὁ. ᾿μισθοδότης εἴη Ἐ᾿. 
τε σεύθου 1). --Γ], δ .2. παρὰ τοῦ σεύθου Β. 

κυνικὸς Α.Β.6. κύνικος ἘΙ. μισ- 
14. διαγγέλει Α. περί 

ΤΕ. ἐν ᾧ δὲ Α.Β.Ὁ. (εὑ. ἐν 

οἱ στρατιῶται Ἀ.Β.Ο. (εἴ. οἵ τε στρατιῶται. 

Αρο51}. 9, 6. ειθατῃ μισθοδοτεῖν 5ῖπ6 
θὰ Η. τ. 4.8, 21. ΞΟῊΝ. ἘἘαιϊ- 
ΟΥ̓ΒΠῚ ΟΌΠῚ 4 δίϊνο ΡΓῸ δοσιβαίϊνο σοη- 
ΒΟ οπθτη δηποίαν!, ο]δ ΠῚ ργΥδιητηδΐ. 
ΒΟΚΙΟΙῚ Απροᾶ. Ρ. 157. 15. 

14. ἱεροῦ ὄρους) ΟΠοΓΒομαβὶ, 4θ αὰὸ 
τηϊΐα ΡοΟΪγ 8 8.114 86 ΒΟΤΊΡίΟΥΘΒ, 
5ΟΗΝ. ΡΨ. ἴηἶτὰ 7; 3. 38. Δα κύκλῳ 
θη 4.2.2: 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 
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πάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας, ὡς πά- 
λιν εἰς τὸ τεῖχος εἰσιόντες. ὁ δὲ ̓ Ετεόνικος καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ ὡς εἶδον προσθέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγκλείουσι 

τότὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. οἱ δὲ στρατιῶ- 

ται ἔκοπτον τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν 
ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" κατασχίσειν τε τὰς πύ- 

τ λας ἔφασαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. ἄλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ 
θάλατταν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερβαίνουσιν 
εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οἱ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν 
στρατιωτῶν ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα, δια- 

τὰ ὅπλα---ὡς οἵη. Δ. 
προθέοντας Α. καταθέοντας Ὦ). 

σιν Α.Β.Ο.1.Κ.Ζ. 
Ο. Οεἰιπαρὰ τὴν δῶν ὦ. 

Α.Β.Ο. Οεε. διακόψαντες. 

17. χηλὴν τοῦ τείχους} ὥϑξαπΐί 4Ὰ] ἰη- 
το] ῃΠσαηΐ ὀὁγαοίδα 5. πιοίεβ 5. ἀύθεῦοβ, 
4 ρογξαστη Βυ ΖΑ] οΗοουθηΐ, οἰζαηῦ- 
αὰθ Ἰἰοοσὰτη ΠΙΟΠῚ8 (8551 74, το, 48] 
ἀθ ΒγΖδηί!! Ρογίαθαβ : Οἵ τε λιμένες, 
ἐντὸς τείχους ἀμφότεροι κλειστοὶ ἁλύ- 
σεσιν ἦσαν, καὶ αἱ χηλαὶ αὐτῶν πύρ- 
γους ἐφ᾽ ἑκάτερα πολὺ προέχοντας ἔφε- 
ρον. Ν᾽ ΠΟΥ]. δα ΟΠατῖῦ. ρ.ττό. Ν8ε- 
Τα ΠΟΒΙΤΟ ἴοςῸ ΠΟ βηΐ 116} }ΠσΘη 80 
χηλαὶ τῶν λιμένων, ΞΘεα χηλὴ τοῦ τεί- 
χους, ογορίαο πιιτὶ, ἢ. 6. τηζογρτεῖε ΜοΥο 
γηαγοο ἰαρτάμηι ϑηνϊπεηέζωπι, φιὶ ἱηῇ- 
τίν ἡλταγηι απιδὶΐ. ὃς 5680]. ΤΠα- 
ογά.1, 63: Χηλὴ καλεῖται οἱ ἔμπροσθεν 
τοῦ πρὸς θάλασσαν τείχους προβεβλη- 
μένοι λίθοι, διὰ τὴν τῶν κυμάτων βίαν, 
μὴ τὸ τεῖχος βλάπτοιτο᾽ εἴρηται δὲ παρὰ 
τὸ ἐοικέναι χηλῇ βοός. ΔΌΝ, Βιπ- 
τα] πο ὉΠστ]θ6 ὈΟΥῚΠδΡ ῬΕΥΒΡΙΟΘΙῈ 
δαυϊάθιη ΠΟ μοββαπη. θα Π1ΠῚ 
Ρογίιβ ἄπο ΒυΖϑΏΓ τη ΘΗ] 18. ὉΓΌῚΒ 
σΟΠΟΙπἀογθηΐαγ, ροΐθϑί χηλὴ 6556 81- 
ΤῊ] τοῦ τείχους οἴ ροτίππτη, λιμένων. 
[η Ἰοοο Πα ν α1415 οβί ἀ6 ἀγθθ τηδτὶ- 
ἤτηδ Ῥοίδρα: Καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν 
χηλὴν διὰ τῆς θαλάσσης βαλλόμενός τε 
καὶ χαλεπῶς. ΑἸΐεγΟ 7, ῃΠ23 αὯ6 ϑὅΐγτα- 
Ομ515: Παρεβοήθει ἐπὶ τὴν χηλήν. 
ὉτΟΡΙα 8 δὰ ρογίτι5 ογερι ἀἸηθῖ νϑΥ- 
ὨΐαΓ. Προβόλους ΠΘΠλοΒΓ 65 Ἰηΐογ- 
ΡΓοίαίαγ Ηυροογδίίοη, βδοβάθμηηιθ 1Π- 
ΤΟ] ΠΟΡῚ ν ]ῖβδα ν᾽ ἀθηίαν βομο]α ΤΠα- 
σγαϊάθα. Αὐγίδηιβ ΑΠπΠδ. 2, 21 46 
ὨΥΓΟ ΤΎΤΙ ὉΓΡῚ5 ἸΟαΘη5 : Ὅτε λίθοι 

εἰς τὸ τεῖχος Α.Β.Ο.Ε.Η.1,. Οεῖ. πρὸς τὸ τεῖχος. 
τό. ἔκοπτόν τε ἴοτίαββθ Ε' 

κατασχίσειν τε .Β.(.Ε. (εἴ. καὶ κατασχίσειν, 5684 κατασχήσειν ῃ. 
17. δὲ Α.Β.Ο.Ες Οῖ. δ᾽ αὐτῶν. 

τοῦ τείχους τὸ τεῖχος (Ὁ). ἈΥ., σοΥΓΕΟΐτιΒ τη. δῃξ. 
ὑπερβαίνουσιν Α.Β.Ο.Ε. (δεῖ. ὑπερβάλλουσιν. 

ἐκβαλόμενοι Α. 
ἀνοίξω- 

ἐπὶ θάλατταν Α.Β. 

ὡς οἵη. Ὦ. διακόπτοντες 

πολλοὶ ἐς τὸ πέλαγος προβεβλημένοι 
ἐξεῖργον τὴν ἐγγὺς (τῶν νεῶν) προσβο- 
λήν. Ἰὰοβάδση 8.11. προβόλους νοσδΐ: 
Ὅπαν δὲ καθαρὸν πεποίητο τῶν προβό- 
λων τὸ τεῖχος, οὐ χαλεπῶς ἤδη ταύτῃ 
αἱ νῆες προσεῖχον. ϑεα ἀππὶ ᾿ρβαπ 
ΠΙΟμΒ Ἰοσυτη σΟΠΊΡΑΓΟ, νἱᾶθο ἴῃ 60 
ΠΪΠ1] Θββθ Ῥγϑϑι ἢ, αὖ σατὴ Μῶοτο τὴν 
χηλὴν τοῦ τείχους ΟΥ̓ΘΡΙΟΙΠΕΠῚ ΓΠΓῚ 
ἸΠ ΘΓ ΓΘ ΓΔΕ ᾿σθας, Απίθ ὑτ015 ροιηο- 
τα (τείχη) εγαΐ περίβολος. 46 ηυο εἰς 
Π1ο : Τοῦ δὲ δὴ περιβόλου τὰ μὲν πρὸς 
τῆς ἠπείρου μέγα ὕψος, ὥστε καὶ τοὺς 
τυχόντας ἀπ᾿ αὐτῶν ἀμύνασθαι" τὰ δὲ 
πρὸς τῇ θαλάττῃ ἧσσον" αἵ τε γὰρ πέ- 
τραι, ἀφ᾽ ὧν ἐπῳκοδόμητο, καὶ ἡ τοῦ 
Βοσπόρου δεινότης θαυμαστῶς σφίσι 
συνεμάχουν. 'ΓαΙη Βεαππηΐαγ νοῦθα ἀ68 
Ρογξαθιι5 πο 18. ὉΓΌΪΒ ΘΟΙΩρΡΓΈΠ6π- 
515, 4185 ΒΞ ργα ροϑαϊ. ΞΘ ΒΡΙΘΟΥ ἸρΊδαΓΣ 
Χεμορδοηίΐθιῃ ἰοααὶ ἀθ ῥγουποηΐζουῖο- 
γα ἅτ ΒΑΧΟΙΏ ὈΓΔΟΙΒ ἴῃ ΠΊΔΓΘ 
Ἰαχία ἀγθθη ῥτο]θοίξβ, οἱ χηλὴν τοΐε- 
ΤΘΠΕΙΡιι5, δα ᾿ρ885 ρΡοΟγίαΒ δ᾽ ΓΘ ]Ὰ8 τηο- 
165, χηλὴν γοξεγοηΐθβ, 1Π|6]Π01 νοϊὰ- 
1586. περίβολον ΘὨϊμη ὉΓΡΪΒ ἃ ἰδΐεγε 
ΤΩΔΙΊΠΟ ΓΩΪΠῸΒ δἰπτὰ [586 δχϑίγαο- 
[1 ΠΔ ἢ ῬΤΟΙΑΙ ΘΗ ΓΙ θῈ15 ἴῃ τῆδγ6 ΓῸΡῚ- 
θὰ βισῃϊῆοαί θ1ϊο. ΞΟΗΝ, Οἱ ἴῃ 1η- 
αἰςε δα αϊ ΟἸδπάϊμαιῃν ἴῃ Ἠ!βίοσγια ΡΗΘ- 
Ποῖα δρυᾶ ϑέεβρῃ. ΒγΖ. ν. Δῶρος: Τὰ 
τείχη κατεβάλοντο καὶ τὴν εὔορμον χη- 
λὴν ὅπως οἷόν τε ἀσφαλῶς ἔθεντο, αὐὶ 
Ἰΐθπη ἀθ ρογίι, πἴ ἀρ. ΡΟ]]. 1, 99, 102. 

ἔνδον) ἴπ ατΡρ, αἱ 56, ΜΙ 19. 
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κόπτοντες ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖθρα ἀναπεταννύουσι τὰς 
πύλας, οἱ δ᾽ εἰσπίπτουσιν. 

ἴδ. τ-ὸ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ ἐφ᾽ 
ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα κακὰ γέ- 
νοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, ἔθει καὶ 

τὸ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. οἱ δὲ Βυ- 
ἕάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, φεύγουσιν 
ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ 
ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες ἔξω, οἱ δὲ καθεῖλκον τὰς τριήρεις, 
ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σώζοιντο, πάντες δὲ ᾧοντο ἀπολωλέ- 

2οναι ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος εἰς τὴν 
ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ θά- 
λατταν ἐν ἁλιευτικῷ πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, 
καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται. ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς" οὐ γὰρ 

ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. 
21 οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσι πολ- 

λοὶ αὐτῷ καὶ λέγουσι, Νῦν σοι ἔξεστιν, ὦ “Ξενοφῶν, ἀν- 

δρὶ γενέσθαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ἔχεις χρήματα, 
ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. νῦν ἄν, εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς 

22 ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν ποιήσαιμεν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, 
᾿Αλλ᾽ εὖ τε λέγετε καὶ ποιήσω ταῦτα᾽ εἰ δὲ τούτων ἐπιθυ- 
μεῖτε, θέσθε τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα" βουλόμενος 
αὐτοὺς κατηρεμίσαι: καὶ αὐτὸς τε παρὴγ γύα ταῦτα καὶ 

“5 τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν καὶ τίθεσθαι τὰ ὅπλα. οἱ 

ταῖς] δὲ Γ.1.Κ.1... ἀναπετάννυσι ἃ.(Ὁ. ἴῃ ἀναπεταννύουσι α Βοευ τη 
ΟΧ ε [δούμπτῃ ἴῃ Β. 18. στράποιτο Ὁ. ἑαυτῷ Α.Β.Ο. (δεῖ. αὐτῷ. 10. 
ἔθεον ροϑί ἔξω Δα α!ϊ Α. ἔξω οπι. Ὦ. κατεῖλκον Α. ὡς οτη. [.. ὡς] 
καὶ ἃ. 220. εἰς] ἐς 9. ἄκραν) ἀγορὰν ἃ.Β.Ὁ, ἐπὶ θάλατταν Α.Β.Ο. (οι. 
ἐπὶ τὴν θάλατταν. εἰς] καὶ Α. καλχηδόνος (ὐ.11{.Π}. χαλχηδόνος “΄. Οει. 
χαλκηδόνος. 21. τὸν δΔηΐα ξενοφῶντα οἴῃ. Β..}).. Η.Ζ. ΑἸα. πολλοὶ 
αὐτῷ Β.Ο. Οεῦ. αὐτῷ πολλοί. γενέσθαι---πόλιν] γ οἴ λι Ἰῃ 188. τη. δηΐ. (Ο,, 
4ὶ ἔοτῦ. ΡΓ. τ ΡΙῸ γ. ἂν ααάυπί Α.Β.Ο 10. ὠνήσαις 10. μέγα Ζ. 
ποιήσομεν ΕἸ. 22. εὖ γε λέγετε Α.Β.Ο.Ε΄. εὖ τ᾽ ἐλέγετε Ὦ. τοῦτο Ζ. 
θέτε Β. αὐτοῖς Ἐ. ἘΚΟΙΎ. κατηρεμίσαι] ΓΔΌΤ]Ὶ κατηρεμῆσαι. τε δαάπῃηΐ 
Α.8 Ὁ. παρεγγύα ἊὋ κατηγγύα .).8.--Τ.2. κατεγγυᾷ Μ. ἐκέλευε Α. 
Β.Ο. (ει. ἐκέλευσε. καὶ ἀοΙοπάτπιη νιἀθίαγ. 

20. ἄκραν] 1. ᾳ. ἀκρόπολιν, Η. 6ν. 
ἅ,1, 2, 8]}15686 106158 ἃ. ΚΘ ὈΓΖΙΌΠῚ. 

22. θέσθε---ἐν τάξει]  αποά Χεοηο- 
ῬΒΟη διτηδίοβ σοῃβιβίοθυθ ἴῃ 8016 ἦτ- 
θεῖ, Ιὰ βου, ἢ6 αἸβοιυγ ΓΘ Ῥ6Ὶ ὈΤΌΘΠῚ 
εὐ απο ξαατὶ ΡοΒβιηΐ, ΔΙΊ ἀν στ 
δ ιβκιαβ, δά ἄθηβ τηϑυῖῖο πος ἔαοίῃχη 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΓ5 Ἰδιιἀδυὶ ἴῃ ΟἼἾΪΟἢΪ5 ατιδὸ 

[ονῦτιγ δα Μαίταοτῃ Εριβίοα 3. 5ΟΗΝ, 
Βουλόμενος απΐοπι μεπαθί Δ ἀπεκρί- 
μνατο. 

παρεγγυᾶν---ὅπλα ἀε]οθαΐ Η!γΒΟΠΙρ,. 
ΜΊΒ6911. ῬΡΒΠοΟΙορ. πον. 586}. ἴαβ6. 1, 
Ῥ. 102, υὖ' οΥδίιο ἢασϊ' φαδίθση ποίαν!- 
ΙῊ5 δα 2,1, 44. 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 
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Χ “μοι τον νοον “ ὅ Ὁ ΑΒΗ « - » 5, 

δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται ἐν ὀλίγῳ 
’ » Ἁ 5» ’ὔ 

χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπὶ τὸ κέρας 
᾿ ᾽ Χ Ἁ - ’, 

24 ἑκάτερον παρεδεδραμήκεσαν. τὸ δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον 
» ΄ Ν ὺν Χ ΄ ΄7 7 - 

ἐκτάξασθαί ἐστι τὸ Θράκιον καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν 
κ ἅ 5» ἣν Ἐπ, Ἄ, ὦ Ν 7 

καὶ πεδινον. ἐπεὶ δὲ ἐκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, 
ἴδω νΣ “- ᾿ς ᾿, 7 [4 

25 συγκαλεῖ ὃ Ξενοφῶν τὴν στρατιᾶν καὶ λέγει τάδε. “Οτι[τ6] 
μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται. καὶ νομίζετε δεινὰ 
πάσχειν ἐξαπατώμενοι οὐ θαυμάζω. ἢν δὲ τῷ θυμῷ χαρι- 
ζώμεθα καὶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπά- 
της τιμωρησώμεθα καὶ τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν διαρ- 

“6 πάσωμεν, ἐνθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦθεν. πολέμιοι μὲν ἐσό- 
μεθα ἀποδεδειγμένοι Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. 
οἷος δ᾽ ὁ πόλεμος ἂν γένοιτο εἰκάζειν δὴ πάρεστιν, ἑορακό- 

27 τας καὶ ἀναμνησθέντας. τὰ νῦν δὴ γεγενημένα. ἡμεῖς γὰρ 
οἱ ᾿Αθηναῖοι ἤλθομεν εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαι- 
μονίους καὶ τοὺς συμμάχους ἔχοντες τριήρεις, τὰς μὲν ἐν 
θαλάττῃ, τὰς δ᾽ ἐν τοῖς νεωρίοις, οὐκ ἐλάττους τριακοσίων, 
ὑπαρχόν τωνδὲ πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προσόδου 

23. ταττόμενοι] πλαττόμενοι Ὦ. οἵ τε] τε οἵ τε Α. ὀκτὼ Α.--ΕΖ. 
ΤηΔΥΡῸ Γ, (δεῖ. πεντήκοντα. ἑκάτεροι Ἐ..],.. παραδεδραμηκότες 1).Ε.Η.]. ΡΓ.» 
πὖ νταοίατ, Καὶ ἢ,.Ὁ. παρεδραμεκεσ, ΡΘΙΙ4Ὲ15 ΤΟβθοῦβ, τηᾶγρὸ (, (ὑεί. παραδεδραμή- 
κεσαν. 24. ἐστι] ἐπὶ 10. πεδιῶν νΕ] ΔΑ ΌΡΗΙ ΗΓ Κα δὲ} δὲ οἱ Τ΄. 
κατηρεμίσθησαν Β.(.Ε. κατηρεμήσθησαν ΖΦ. (ὑεῖ. κατηρεμήθησαν. ὁ δα πηξ 
Β.Ὁ. εὐ ἔογίαββε Α., εχ 40 ξενοφῶν 5:Π6 σαϊι588 ποδί. 25. ὀργίζεσθαι 
Α.Β. ἣν .Β.Ο. (οὕ. ἐάν. ἀπάτης Ὁ. τιμωρησαίμεθα Ἐς. τιμωρησό- 
μεθα Ὑ. οὐδὲν οτη. Β. ἐνθυμεῖσθε Α.Β.Ο, ὕεε. ἐνθυμήθητε. 26. οἱ 
πολέμιοι Ὁ. λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς “συμμάχοις ΒΟ. λα ΘΝ καὶ συμ- 
μάχοις Δ. (εῖ. λακεδαιμονίοις τε καὶ τοῖς συμμάχοις. ὁ Ὁ.Η.--ΤἸ 7. Ὁει. 
δέ. ἂν οἵη. ).Η.1.}. ΓΛΌΡῚ ἑωρακότας. δὴ] γέ. Α.Β.Ο. τ 
ἤλθομεν Α.Β.Ο.Ἐ. (εἴ. εἰσήλθομεν. εἰς] πρὸς ἃ. λλακεδαιμονίους Ἀ.Β 
Οεῦ. τοὺς λακεδαιμονίους. τὰς μὲν] τὰ μὲν ἃ. τριακοσίων Ἀ.Β.Ο.Ε. Ὁ ει. 
τετρακοσίων. ὑπαρχόντων δὲ] δὲ ὑπαρχόντων Ἀ. ἐν δήμῳ Α.Β.Ὁ.Ε.Ζ. 

28. εἷς ὀκτὼ] Ἡ, (ἀτν δ. 4, 34: Παρε- Ῥογΐδβ Βυ Ζδητ], ἀηΐα 4185 Βορίθπῃ νο- 
τάξαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπ᾽ ὀκτὼ, φῃο οα]65 τ γ68 που αηΐ, ποτηϊηδὲ Π1ο 68- 
ἀἂθ αἰ τπάϊπθ, αὖ ἢϊς, αἸσξατϊα νἹἀθαΓ, 815 74. 14. 560ΗΝ. 
βίοαΐξ 9, 2, τό : Παρατάττεσθαι τὴν τα- κατηρεμίσθησαν Ἰἴάτη Ο]ϊπ| 6χ ἢ. ]. 
χίστην εἰς ὀκτώ. Νά αἰγδιη 6 ργδθ- δηποίανις ίθρῃδηι ᾿ Ποβαυτ 8 κατη- 
ῬοΒ. αἴοὶ σοπϑβίαΐ δὔϊδτιη ἀδ Ἰδυθπαηθ. ρεμίζω Παρθεῖ ΡΙαΐατοῖ. ΜΟογ. Ρ. 384 Ἀ. 

24. τὸ Θρᾷκιον] [ΔΥΌ ΠΟΓ5. σοη) οι 5ΟΗΝ, 106 ἔκειτο ν. [πα. ν. Τίθημι. 
πῆς Ἰοσατη ὉΓΌΪΒ [α]556 ΡΓΌΡΘ Ρο- 27. τριακοσίων) Ἴδας. 2, 13 : Τριή- 
[5 αἀ6 4αῖθιι8 εἰ 6γ. 1,38, 20: ᾿Ανοί- ρεις ἀπέφαινε (ῬοΥ10]65) τὰς πλωίμους 
ἔαντες τὰς πύλας τὰς ἐπὶ τὸ Θράκιον τριακοσίας. 1)ἸΟΟΟΥ. 12, 40: Τριήρεις 
καλουμένας. [Καλούμενον, αὖ ερῸ 5ο᾽]- τὰς παρούσας τριακοσίας. Υ. ΒοΕΟΚΗ. 
Ῥοπα πὶ νἹ δὴ] ροββθ ἀἰχθύαμῃ, βου]- (οοη. Αἴμθη. νοὶ]. 1. Ρ. 864 δα. αἱξ. 
Ρὕατῃ πῇ ἀρὰ ἀν] αι Τορορστν. ὔρο- Ιμοψαϊαν ἀ6 6] ]ο Ῥεϊοροπηαβῖο. 
{||..2,.2, Ρ.΄ 324. Ὁ; 1.7 ἘΠ ΆΕΙΕΒ τῇ πόλει] το. πο. .2, 24..1: 

[17] 

ὦὰ. πὲ νυν" 

ὃ Ψ' 

 Ύ ν ανν 

ΎΝ ΟΕΚΟ ΟΝ 
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» Ά, ΄ “ 7 Ν 5» “ « 

οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τε τῶν ἐνδήμων καὶ ἐκ τῆς ὑπερ- 
“-“ Ἶ; » 7 ν ἴω 7 

ορίας οὐ μεῖον χιλίων ταλαντων᾽ ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων 
΄σ΄ 57 ΄“΄. 9 ἈΝ 37 , 

ἁπασῶν καὶ ἐν τε τῇ Ἀσίᾳ πολλὰς ἔχοντες πόλεις καὶ ἐν 
 ΄΄ ν, ΒΩ Ἀ » Χ ΄“- Ν 7] 

τῇ Ἑὐρώπῃ ἄλλας τε πολλὰς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυζᾶν- 
“ “- "΄ , “ 

τιον ὅπου νῦν ἐσμεν ἔχοντες, κατεπολεμήθημεν οὕτως ὡς 
᾽7ὔ ἴω “ Ν ᾿, 7 Ἃ 4.7 σ΄ 

αϑπάντες ὑμεῖς ἐπίστασθε. νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν, 
Λακεδαιμονίοις μὲν καὶ τῶν ἀρχαίων συμμάχων ὑπαρχόν- 
των, ᾿Αθηναίων δὲ καὶ οἱ ἐκείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι 
πάντων προσγεγενημένων, Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ 
θ λ , γλλ τῳ ᾿ ἣ᾿ ᾿ ΚΘ Ὑ΄ 

αἀλάττῃ ἄλλων βαρβάρων πάντων πολεμίων ἡμῖν οντων, 
Ἂ Ν ΕῚ ΄- ἴω 57 4 ἃ 57 

πολεμιωταάτου δὲ αὑτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως, ὃν ἤλθομεν 

ἀφαιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα. 
, 

τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων 

[18] 

ἐκ τῆς] τῆς Α.Β.6. 
νήσων] σούσων Α. σοΥΓδοίΤη ΕΧ σήσων. 
λεις Α.Β.Ο. (δεῖ. πόλεις πολλὰς ἔχοντες. 
δὐάυπι Α.Β.Ο.Ε. 48. δὴ] δεῖ Ζ. 

ἄρχοντες δὲ Α.Ο. ἔχοντες δὲ Β. (Οὐεί. ἄρχοντές τε. 
ἀσίαν Δ. πολλὰς ἔχοντες πό- 

ἄλλας τε καὶ πολλὰς Β. ὑμεῖς 
ἂν αἄάαηι Α.Β.0.Ε. φόμεθα Α.Β. 

Ο. οἰώμεθα Ζ. ΤΑΡΥὶ Λακεδαιμονίων. μὲν οἴη. Α. ἀρχαίων ΖΦ. (ὐεί. 
ἀχαιῶν. οἱ Α.Β.Ο.Ε. Οεῦ. ὅσοι. προγεγενημένων 1). .---],, προσγεγε- 
νημένοι Α.Β.(Ὁ. προγεγενημένοι ΕἸ. ὃν] «Ῥτὸ ν (Ὁ. ργζ. τε ρῬοβί ἀφαιρ. 
ΘΠ|- ΑΒ: δὴ] δὲ Α.Β.Ὁ. τις] τίς Α.Β. 

Χίλια τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει 
χρημάτων, 4186 13, 3, αἰχογαΐ οοο ἴδ- 
Ἰοηΐα. ΘΟ] 10. 15, ὃ ἀρὶῦ 46 νος. πόλις 
501. Ατοβ. Ν᾽. δαίθῃ Βοβοκῇ. 1. ο. 
101. τ. ἢ. 584. 

ἐνδήμων] Ἴππος. 5, 47: ᾿Ομνύντων 
δὲ ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἔνδημοι ἀρχαί. ἴ,6Χ 
ἈΑἰᾶςσδ ἀραα Δ ὐβομίποιη σοηίτα ΠῚ πηλδΥ- 
ομυτη παπᾶ Ἰοηρα δὺ ᾿ηἸ|ο : Μηδὲ ἀρ- 
χὴν ἀρχέτω μηδεμίαν μήτε ἔνδημον μήτε 
ὑπερόριον, μήτε κληρωτὴν μήτε χειροτο- 
νητήν. ΑἸΙὰ ταϊϊοπμθ τὰ ἔγγαια Ορρο- 
πηι τοῖς ὑπερορίοις τὸ (ΟΏνΙν]Ο 4.21. 
46 τϑαϊθυ5 ρυϊναίοσατη. αηΐ ἔνδημα 
τοαϊῦι8 6χ ρου ίουϊο, ἑκατοσταῖς 8}}1- 
416 5Β11}1165, τὰ ἐκ τῆς ὑπερορίας {1ῦ- 
ἕὰτη ΠΗ τ ἰδ] που τη 46ο 80 ΑΥἹ- 
5146. 500 115 ἱπηρογαίπτη, ααοα ΡΥ ΊΟ]65 
γεαδσογαΐ δα ἰδ]θηΐα βοχοθηίαβ. (ὐοηΐ. 
ΡΥδοίου “Βυιογαϊάθιη 1ΙΟΘΟΥῚ 11, 47: 
12, 4ο. Μου 8 46 ογίαμα Αἰῃθη1- 
6η5. 6. 7. ΑΤΒίορῃ. Νεβϑρ. 65 5664. 
καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως---τὸν 
φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων ξυλλήβδην 
τὸν “προσιόντα, κἄξω τούτου τὰ τέλη 
χωρὶς καὶ τὰς ἄλλας ἑ ἑκατοστὰς, πρυτα- 
νεῖα, μέταλλ᾽, ἀγορὰς, λιμένας, μισθοὺς 
καὶ δημιάπρατα. τούτων πλήρωμα τά- 

λαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν. 
ΞΟΘΉΝ. ὦ ἡ. ΒΌΡΟΚΙ, ἢν σι Ρ. Ἐ253..Ε. 

χιλίων ταλάντων] Κ΄. Βοεοκῆ. 1. ς. 
Ρ. 566. 

νήσων ἁπασῶν] Ατβϑίορῃ. ίεβρ. 
οο: Ὅστις πόλεων ἄρχων πλείστων 
ἀπὸ τοῦ Πόντου μέχρι Σαρδοῦς. οἱ 
ἤο7 : Εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, αἵ νῦν 
τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσιν. ὅ0ΟΗΝ. 
ϑΟΟΙΟΒ. ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙ ΠῚ 1ἢ ΘΟΠΕΠΘΗΪΙ οἵ 
1η511}15 τθοθηϑοῦ πο. 2, 9. ΖΝ. 

᾿Αχαιῶν] [δορὶ οἰΐδτη ἀρχαίων, 
566 ρεγρεζδη. ΓΙ ΕΡΗ. Εἰ εις Ζ. 
ΘποΥιπῚ ΙΡΏΔΓαΒ ΠΟ ΎθοαΒ : “Ἰμ6ρ6 
Λακεδαιμονίοις μὲν καὶ τῶν ἀρχαίων. 
ΘΟΘδΙΏ4116 τη060 ἸρΏδΙιβ Ποῦτοὶ Βαα- 
Βάτηῖιβ δα ἔπαν. Ι0Π 1120, Ρ. ο6. Εὲ 
816 γψαιιϑίαν ᾿Ἰηΐου ᾿Αχαιοὺς εἴ ἀρχαίους 
Η. α΄. 7.1, 44. Ἰηΐον ἀρχαϊκῆς οἵ ᾽Α- 
χαϊκῆς )»1οἄ. 1,86. (ἀγανιὰβ εϑῦ ααοᾶ 
ἴῃ βουιρίαγα το] που τη ΠΙΡΤΟΓ τ Π6- 
46 νεῦρα αρίθ βιηΐ οο]]οσδία ἤθη 
ψΘΥατη δβϑύ Αοἤδθοβ Πηϊΐο ἀθπητπι 6110 
Ῥβ]οροῃηββίδοο 1 ϑοθαϑη ]ΟΤ τη 50- 
ΟΙΟΒ δοΐοβ, 41 βδοῦθηασυτῃ Ππο. 2, 9 
οἵ 5, 82, τη]ῖο δηΐθ στη ραυίδηῖβ ἔδ- 
σοραης. Οὐοηΐ. Η. ΟΥ. 5, 55 12. 



916 ΕἘΧΡΕΘΙΤΊΙΟ ΟΥΒῚ 

“Ὁ « “κ“ ἊΨ» Χ Ά, ΤΩ ,ὔ 

29 ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσθαι ; μὴ πρὸς θεῶν μαινώ- [τ9] 
ΟῚ » “- 3 ΄ “ 

μεθα μηδ᾽ αἰσχρῶς ἀπολώμεθα πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πα- 
΄σ ε ,ὔ 5 ω 3 

τρίσι καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ 
΄- 7 ᾿ 7ὔ ΄“-“ Ε] φ ῪΩ 

τοῖς πόλεσιν εἰσὶ πάντες ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέναις, 
Ἀ 7, 3 ,» Ν ΄ 3 ,ὔ Σ Γι 

καὶ δικαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελήσαμεν 
΄σ΄ ἴω “-“ «ε 3 Ὰ 

κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, Ἑλληνίδα δὲ εἰς ἣν 
380 πρώτην ἤλθομεν πόλιν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. ἐγὼ μὲν 

τοίνυν εὔχομαι, πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα, 
Ἁ 

μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. καὶ ὑμῖν δὲ [20] 
’ὔ “ ΒΕ - - 7 

συμβουλεύω “Ἑλληνας ὀντας τοῖς τῶν Ελλήνων προεστη- 
κπ - ΄ ὟΝ 

κύσι πειθομένους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. ἐὰν δὲ 
Χ ’ ΄“- «ς - ῳ Ὁ 7, “ “ ς , 

μὴ δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ ἀδικουμένους τῆς γοῦν ᾿λλα- 
Χ , Ν “ “- ἂν ᾽ “ 

31 δὸς μὴ στέρεσθαι. καὶ νῦν μοι δοκεῖ πέμψαντας ᾿Αναξιβίῳ 
5 ΄ « ΄- ΕῚ ῇ ’ 

εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν βίαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν 
᾿ ἤ 5 ᾿ Χ ε “- ’ 

εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἣν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθν 
5 Χ 7 

τι εὑρίσκεσθαι, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπα- 
5 Χ , 

τώμενοι, ἀλλὰ πειθόμενοι ἐξερχόμεθα. 
“- 27 Ν ,ὔ ε ’ , ΕΣ “ 

42 Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν ᾿Ἱερώνυμον τε ᾿Ηλεῖον [21] 
᾽ σι τὶ Ν ὡ τΣἍ» ᾿ 7 κ 7, 
ἐροῦντα ταῦτα καὶ Ἐπϊρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ Φιλησιον 
5 “ ε ᾿ “ 5. 5 “ 

Αχαιὸν. οἱ μὲν ταῦτα ῴχοντο ἐροῦντες. 

ὅστις ἂν οἴεται ἡμᾶς Κ. 20. μηδ᾽] μὴ Ὁ. Ε.-- 1 Ἱ. ἀπολλ. Ὠ.1.Κ, ἀπολού- 
μεθα ΖΦ. ταῖς πατρίσι Α. (Β. (δύ. τοῖς πατράσι. ταῖς οτη. Β. στρατευ- 
σομέναις Α.Β.(.Ε. στρατευομένους Κ. στρατευμέναις ΖΦ. (ὑεῖ. στρατευομέναις. 
εἰ] εἰς Α.Β.ὉΟ. πρώτην ἃ.Β.Ο. Ο(. πρῶτον. ἤλθομεν πόλιν] πόλιν Ἀ.Ο. 
πόλιν ἤλθομεν Β. 50. Εὐιβία τ ϊ8 Η. Ρ. 6.42, 17: ᾿Επεύχομαι πρὶν ταῦτα 
ἰδεῖν μ.---γενέσθαι. ἐπειδεῖν Α. ὑφ᾽ ὑμῶν Β.Ο. ἐφ᾽ ὑμῶν Α. (εἰ. ὑφ᾽ ἡμῶν. 
μυρίους Α. γε οπΊ. κατὰ γῆς Α.Ο.}. Ἐπαβίδίμιιβ. (δῦ. κατὰ τῆς γῆς. 
οὐργυίας Β. ὀργυιᾶς Ο. ΡΥ. δὲ ροϑῖ ὑμῖν ααα. Α.Β.Ο.Ε. συμβουλεύω Ἀ.Β.0. 
Οεῦ, συμβουλεύσω. τῶν ἑλλήνων Α.Β.(Ο. (εξ. ἑλλήνων. δεῖ] δὲ Α.Β.6. 

ω΄ ο 

31. ἀναξιβι εἰ εἰπεῖν Ο. οὐδὲ Ζ. ποιήσαντες εἴ δηλώσαντες Ὁ. ΡΥ. ποιήσαν- 
τες Ζ. ὑμῖν Ροβί δηλώσοντες οτὰ. Α.Β.Ὸ.Ε. ἐξερχόμεθα] ερ ἴῃ τάϑατα Β. 
42. ἱερώνυμόν τε τὸν ἠλεῖον Β.Ο.Β. τὸν ἱερώνυμον ἡλεῖον Α. θρύλοχον Ἀ.Β. 
σ. Ε. τοιαῦτα Ἀ.Β.0.Ε.. φιλίσιον Β.Ο., αὶ φιλίσιον, 56α ΡΥ. ν ΡΤῸ σ. 

20. ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις] Νοδίγὶξ ἴτίὰ ἀεομϊδοαί. ΖΕΌΝ,. ΝΨ.. 7, 7, τι. 
ἔρδογυηι απιϊοῖδ. ὅὃις Ατϊβίορῃ. Ρ]αῦ. [ἢ υίϊσα]ο νϑγιαῦθαγ οἰΐαγη ΟΥΤΌΡ. 5; 5» 
332: Τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώ- 9. Οτη Ψα]14π. ΟΥ. 6, Ρ. τοϑ Ο, 

πο νυν αν μω“΄ὐὐσνδάν ας 5... ἀμ Ν .μ». οἰ υμμνδδυ νυν. νὰ .».....υ:..... 

ρου σχεδὸν ἤδη νομίζων ἐκτετοξεῦσθαι 
βίον. ΖΕΌΝ. 

εἰσὶ πάντες] Ῥαΐγεδβ, διηϊοὶ, δ Π}111ὰ- 
γ65, δηΐθα ποιηϊηδίὶ. 5ΟΗΝ, 

καὶ δικαίως] ΤπΈ6]]Πρὲ στρατευσομέ- 
ναις ἐφ᾽ ἡμᾶς. ΟΗΝ. 

30. μυρίας κατὰ γῆς ὀργυιὰς} Ἠοτηθι. 
Π. Δ, 182, τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών' 

ἐΌ ΗΓ Ζ, 404: Ρ,4τ6. ΔΝ γθ ΥἹΓρΊ. ἤθη. 
4.34: Εοὰ ΤΉ ἸὯ] ψ 6] {6118 Ορίθ μι ΡΓΪῸΒ 

Γλιοῖδῃ [μ ΧΡ. ο. 25. μαρεῖ ΡΊβα. ς. 
48. 

821. ἢν μὲν δυνώμεθα---εὑρίσκεσθαι, 
εἰ δὲ μὴ] ΤΠας. 3..83 Ἢν μὲν ξυμβῇ 
ἡ πεῖρα, εἰ δὲ μὴ, Μυτιληναίοις εἰπεῖν 
κιτ. λ., οἵ ΡΙ]αΐοηϊβ ΔΠουατηα] 8. ἸΟΘΟΒ 
οοπέα!ς Μαιηΐο Ον. δ. 6τ7, αὰπὶ 
ἤαῖη ϑίθρῃμαπυβ δὰ Ουτορ. ἢ, 5» 54 
Ἰοσὰμῃ πο. σὰπΔ 60 αἱ οβί ᾿ηΐρα 7, 
7. 15. ΟΟΙΏΡΟΒαΙΒδοί. 

ἴδ" 
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92 
» Ἀ 7 ΄σ“- - 7 

ΕἘτι δὲ καθημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται ἵΚοι- 
΄, “- ἃ » ΄ ᾿ ΄, 7 

ρατάδης Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν Ἑλλάδα περιῇει, 
ΕΣ Ἕ “- ΄ 3, Ἂ Ἃ 

ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ πόλις ἢ 
Ξ᾽͵ ἴω ἤ , 3, 

ἔθνος στρατηγοῦ δέοιτο᾽ καὶ τότε προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι 
[χά 7 «ε -“ “ ᾽ Ἀ 7 ΄ 

ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς 
“ “ Ν .« Ὁ Ν Α ᾽7, 3 Ὅὶ 

Θράκης, ἔνθα πολλὰ καὶ ἀγαθὰ λήψοιντο᾽ ἔστε δ᾽ ἂν 
ἂ' » δ , ᾿ ῳ Ν 7 Ν ἣν 

μόλωσιν, εἰς ἀφθονίαν παρέξειν ἔφη καὶ σιτία καὶ ποτά. 
Ἀ ΄ ΄- Ν Ν 

34 ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ ᾿Αναξιβίου [22] 
“ , ᾿ ο 
ἅμα ἀπαγγελλόμενα᾽ ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις αὐ- 

΄“ 7 ἃ κι 3 ΄“ 

τοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι τέλεσι ταῦτα 
᾽ “- "Δ, ᾽ὔ “- σ 7 

ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν ὃ τι δύναιτο 
, 3 , ς “ ͵ 7 

35ἀγαθον᾽ ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται τὸν τε Κοιρατάδην δέ- 
κ γ “- » ς Ἢ 

χονται στρατηγὸν καὶ ἔξω τοῦ τείχους ἀπῆλθον. ὁ δὲ 
7 7 ΄“ ΧΝ ε 

Κοιρατάδης συντίθεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσε- 
»"ν ἣν 7 ΒΥ ε ΄- 7ὔ 

σθαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν καὶ σι- 
236 τία καὶ ποτὰ τῇ στρατιᾷ. ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ 0 ᾿Αναξίβιος [23] 

ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν, ὃς ἂν ἁλῷ ἔνδον ὧν τῶν 

33. κοιρατάδης Α.Β.Ο.1Ὁ, Οὐδ. ἢϊς ἀπ΄ ᾿Ἰηἴτα κυρητάδης, κυρατάδης νε] κυρατάδας. 
σιν 

περίεισιν ). περιήεισιν Ἐ᾿---Ἰ,. περιήει Ζ. στρατηγῶν Α.ΟΙΕ ΚΜ. οι. Β. 
ἢ πόλις Ὀ15 Β. ἴῃ 6 οὖ ᾿π|010 ν Βα. ἔστε Ο. μόλωσιν ΘΟΒΠΘΙ ΘΓΒ. 

44. Ῥοϑί πωλῶσιν Β. (Ἕὑεἴ. μολῶσιν. σιτία Α.Β.Ο. Ομ. σῖτα. 
ταῦτα οΥδδδῈ ἴῃ (ἡ. 110. ἀυ (810). 

στρατιώταις Β. (εἰ. οἱ στρατιῶται. 

λέσει Α.Ο. οὐ αὶ βδαάθιη τη. τὐλίσαν Εν 
τε οἵη. Ζ. βουλεύσαιτο Α.Β.6. ΘΕ: 

συντίθεται Ν. συντίθενται Α.Β.(.Ὁ. (ὑεῖ. συντάσσεται νε] μὼ κν το ϑ 
σιτία Ἀ.Β.Ο. ((. σῖτα. 

ὃς Α.Β.(. (ει. ὅτι ὅστις. 
ὧν οτη. Ε΄. 

Α.Β.0ὄἔΕ. 
Ζ. εχ ᾳὺο ἔ:λεισέ τας ποίδίαμη. 
4] σοτητηα ΡΟΠΕΓΘ βο]δΐ ροβίύ ἄν. 

328. Κοιρατάδης)] Ηϊς εΕΧίγοτηβ 611} 
ῬΘΙοΟΡΟ θβίδοὶ (θιηροσὶθβ ΒΟΘΟΙ 5 
Ρτοοίαϊς, οὐ ΒυζΖαηῖο ργοαϊίο οδρίμβ 
νϑηϊξ ἴῃ ροϊοβίαϊοιη Αὐμθηϊθηβίθση οὖ 
ΔΟσποίτι5 δύ Αἰἤθηδβ, 5βεα ᾿η46 δαΐα- 
ν Ὁ (τι, τ... ς..15»..21;..22. 
ΖΈΓΝ,. δι Ἴοομπβίδηξευ Κοιρατάδας, 
αὖ ΠΟ 56Π16] 5, 322. Ε. α., τϑοΐθ ἔογ- 
[88856. 

καὶ τότε] (ὐοπῇ. 4, 2, 11. 
Δέλτα] Υ'.. δὰ κε, 1. 

᾿ σιτία] ἴῃ ἕοττηδ σῖτα ἴῃ ἢδο ἔογπια]α 
σΟΩΒΘΩΜΠαΗΐ Π1ὈΥ] 2, 3, 27; 3, 2, 28; 
ἢ» 3: ΤΟ, ΘΔ Πα ΘΠΊΠ 116 ΒΘΘΡΙ 115 ΡΥῸ ἀἸξετὰ 
ΡΥ ΘΠ πΘ]οτο5 ΟὙΤΟΡ. 4. 2, 26, 58, 

ἀπαγγελόμενα Α. 

τοῖς στρατιώταις Α.Β.Ο., π|δὶ αυοά 

πυθμένοις Α. τε- 

ἀπαγγέλλει Β.Ο. ἀπαγγέλει Α. 
δέχονται---κοιρατάδης οτα. ἃ.Β.Ο.ἘὉ. 

ἔχοντα 
46. ἔκλεισέ τε τάς Ἐ.1.Κ.0Ο. εἰ 

ἂν] ἂν, Ο.. 

ΔΙῚ οτηπῖθιιβ απί 'ῃ Πᾶς δαΐ 1ῃ σιτία 
ΠΟΠΒΘΠ ΘΠ θυ8, αὖ Δ] αποῦο5 δρυὰ 
ΡΙαύοπετη εἴ 81:01. Υ΄. δα ΤΏδβ. ϑίβρῃ. 
Ρ- 2οο. 

34. ἀκούουσι---τοῖς στρατιώταις---35. 
ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται] ῬΙΤΩ116 δΠᾶ- 
σοΙαΏοη Η. ὅν. 6, 4.2: Κλεόμβροτον 
δὲ----ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεομβρότῳ. 
Ἑδάδιη δυΐθπι ρευπηαΐαίίο ἀδεϊνὶ ρᾶ- 
{1ς. οὖ [ου{186 Ῥ]ΌΓΆΠΒ 1, 3: 21. 

35. συντίθεται] 1)68 γατῖο νϑγθὶ συν- 
τάττεσθαι, ηποα Πὶς 1Π]Πδΐπτη οραῦ, ἀδ8ὰ 
Ρίυτα ααδπὶ ΘΠ ποθι άθυιιβ δα ἢ. 1., ἀ6- 
αἴτηιι5 δά ΤῊ65. ϑίερῃ. Ρ. 1457-0. 
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ω [ 7 ἴω ἷ 7 

27 στρατιωτῶν, ὅτι πεπράσεται. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Ἰζοιρατάδης 

48 δάσμευσιν ἐθύετο. Ξενοφῶν δὲ μεταπεμψάμενος Κλέανδρον [24] 

7 

39 πλεύσαι ἐκ Βυζαντίου. 

μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν μάντιν ἧκε καὶ ἄλφιτα φέροντες 
εἴποντο αὐτῷ εἴκοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ 
ἐλαῶν τρεῖς καὶ σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον 
φορτίον καὶ ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ καταθέμενος ὡς ἐπὶ 

ἐκέλευε διαπρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ τεῖχος εἰσέλθοι καὶ ἀπο- 
ἐλθὼν δ᾽ ὃ Κλέανδρος, Μάλα μό- 

λις, ἔφη, διαπραξάμενος ἥκω" λέγειν γὰρ ᾿Αναξίβιον ὅ ὁτι 
οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν στρατιώτας πλησίον εἶναι τοῦ 
τείχους, ΞΞενοφῶντα δὲ ἔνδον: τοὺς Βυζαντίους δὲ στασιά- 
εἰν καὶ πονηροὺς εἶναι πρὸς ἀλλήλους" ὅμως δὲ εἰσιέναι, 

"ὕἶ Ρ. 7 Ν μ᾿ ΄- ε ᾿. Χ μ--ἰ 

40 ἐφη. ἐκελευεν, εἰ μέλλοις σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν. ὁ μὲν δὴ «Ξε- 

4 μ- 

νοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας εἴσω τοῦ τείχους 
ἀπῇει σὺν Κλεάνδρῳ. ὁ δὲ Κοιρατάδης τῇ μὲν πρώτῃ 
ἡμέρᾳ οὐκ ἐκαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρατιώ- 
ταις τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν βω- 
μὸν καὶ Κοιρατάδης ἐστεφανωμένος ὡς θύσων" προσελ- 
θὼν δὲ Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς καὶ Νέων ὁ ̓ Ασιψαΐος καὶ 
Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος ἔλεγον Κοιρατάδῃ μὴ θύειν, ὡς 
οὐχ ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. ὁ 
δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι. ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥστε 

ὅτι πεπράσεται Α.Β.Ο. (ει. πεπράσεται. 87. ὁ δῃηΐβ κοιρ. ΟΤΆ. Ἀ.Β. Ο. 

εἴκοσι Α.}). ἄνδρες οτη. ἔ. οἶνον ἄλλοι Α.Β.(. Οεε. ἄλλοι οἶνον. εἴ- 
κοσι Ἀ.Β. εἴκοσιν (ὐ. Ὁε(. εἴκοσιν ἄνδρες. ἐλαῶν Ζ. Ὁεῦ. ἐλαιῶν. ἀνὴρ 
Α.Β.Ο.Ε. Ὁεί. εἷς ἀνήρ. φορτίων 1). κρομύων Ἀ.Ε.1. Κ. Ζ. 38. με- 

ἐκέχευε Δ.Β.Ο.Ε. ΟὉει. ἐκέλευεν οἵ γε] ἐκέλευέν οἱ, 
τε ρΡοβῖ τεῖχος οἴῃ. ἃ.Β.Ὁ. ἀποπλεῦσαι Βυτε 39. 

ἔφη οτῃ. Τ. εἴη οτη. Κὶ. τοὺς δηΐθ βυζαντίους 
ἐκέλευεν Α.Β.Ο. (Οεέ. ἐκέλευσεν. μέλλοι ΑΙ: 

μέλλεις (ἀεθεθαΐ μέλλοις) Ι5.  οββίυβ. αὐτῷ Α.Β.Ο. Οεί. 

ταπεμψόμενος Ὁ. ΡΥ. 
διαπράξασθαι :. 
δ᾽ ὁ Α.Β.Ο. ΟὉει. δέ. 
Ε, βυζαντίου Κ΄. 
--Ἴ,, Οὐεῖ. μέλλει. 
ἑαυτῷ. 40. μὲν δὴ Β.Ο, (εἴ. μὲν οὖν. οὖν---ἀπήει οτη. ἃ. εἴσω] τ Ῥῖο 
σ. ΡΥ μὲν οἵα. Η.Τ. διεμέτρησεν Α.Β.Ο.Ε. Οὐ εἴ. διεμέρισεν. προ- 
ελθὼν Α. ἀθηναῖος Β. δώση Α. 41. ὁ δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι οτη. Εὶ. 
ἔδει Β.Ο.Ε.Ζ. διαμετρεῖσθαι. τῶν στρατιωτῶν ἀναλαβὼν ποίαϊιν εχ Α.. 564 6ΘΧ 
δοάδπ αὐτῶ ὥς τε ἡμέρας, αὖ, Ηἰδὶ Π ἔοτεδ ρογπηαξαΐεδο βηΐ, παρϑαΐ γεγθδ ἐπεὶ :Ξ 
γενέσθαι. 

40. διεμέτρησεν] διαίμη ΒΘ ΓΟ. ὁ 
δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι ἴοττηα τηθα δ. 
ΘΙ. ΒΘΘΌΙΟΥΘΒ Βουρίοσεβ 46 ἄποθ με- 
τρεῖν, ἀα τα] 8 ΑἸ ΠΒ 1 860 0}]Ρ1- 
Θπζθιιβ τὸν σῖτον μετρεῖσθαι ἀϊουηί. 
ϑεα οδἰϊατη ἴρβεὲ ᾿οιηοβίμθηθβ ψΈΓΌῸ 
μετρεῖσθαι Ἰία τιϑτι5 65. δὶς Ἰΐϑιῃ διά- 

μετρον αἰϊοϊξαγ, τῷ ἀοοὰὶ ἴπ [μδχῖοθο 
ατ. Ξ5ΟΗΝ. Ασοενὶ οἵ πηϑαϊὶ δχϑῖα- 
ΡΠ5 ἴπ ϑίθρῃ. ΤἼδβ. οἰϊδεῖβ δά άθγὸ 11- 
ἕϑΐ Ῥαυβδη. το, 18, 3: Τὸ ὀλίγον τὸ 
ἐκ τῆς πίδακος ὕδωρ διεμετροῦντο. 

41. ἐπεὶ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ] Οοτ- 
τηθηΐ. 2, 3.5: Ὁπότε παντὸς ἐνδέοι. 



ΖΒ. }11 ΟΡ 919 

ἡμέρας σῖτον ἑκάστῳ γενέσθαι τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν 
τὰ ἱερεῖα ἀπήει καὶ τὴν στρατηγίαν ἀπειπών. 

ΚΕΦ. ". 

Νέων δὲ ὁ ̓ Ασιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ ̓ Αχαιὸς καὶ Φι- 
λήσιος δ᾽ Αχαιὸς καὶ ΞΞανθικλῆς ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ Τιμασίων 
ὁ Δαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ εἰς κώμας τῶν 
Θρᾳκῶν προελθόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον ἐστρατοπεδεύ- 

,οΦΟντο. καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐστασίαζον, λεάνωρ μὲν καὶ 
Φρυνίσκος πρὸς Σεύθην βουλόμενοι ἄγειν: ἔπειθε γὰρ αὐ- 
τοὺς, καὶ ἔδωκε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δὲ γυναῖκα" Νέων δὲ 
εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις γένοιντο, 
παντὸς ἂν προεστάναι τοῦ στρατεύματος" Τιμασίων δὲ 
προὐθυμεῖτο πέραν εἰς τὴν ᾿Ασίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμε- 
νος ἂν οἴκαδε κατελθεῖν. καὶ οἱ στρατιῶται ταῦτα ἐβού- 

βϑλοντο. διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρα- 

τιωτῶν, οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς χώρους 
ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο, οἱ δὲ καὶ εἰς τὰς πόλεις κατε- 

4 μιγνύοντο. ᾿Αναξίβιος δ᾽ ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφθειρό- 
μενον τὸ στράτευμα: τούτων γὰρ γιγνομένων ᾧετο μά- 
λιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. 

[2] 

ΠῚ ἀθηναῖος ΒΡ, φυνίσκος Α. ὁ ἀχαιὸς Δ. Β.(. Οεΐ. ἀχαιός. καὶ φι- 
λίσιος ὁ ὁ ἀχαιὸς καὶ ξανθικλῆς ὁ ὁ ἀχαιὸς καὶ τιμασίων ὁ δαρδανεὺς Β. οἱ 4] φιλί- 
σιος 51η6 δοοοηύα (ὐ. καὶ τιμασίων ὁ δαρδανεὺς καὶ ξανθικλῆς ὁ ἀθικλῆς ὁ ἀχαιὸς 
Α. καὶ τιμασίων δαρδανεὺς καὶ φιλήσιος ἀχαιὸς καὶ ξανθικλῆς ἀχαιὸς 1). καὶ 
φιλήσιος ἀ ἀχαιὸς καὶ ξανθικλῆς ἃ ἀχαιὸς καὶ τιμασίων δαρδανεὺς Τὰ. ΜΝ. οἱ α] καὶ 
ξ. ὁ ἀχ. αι Ω. (Οὐεἴ. οπι. καὶ φιλ. ὁ ἀχ. --ἀχαιός. ἑπόμενοι Α.Β.Ε. ἑπόμε- 
νον ὁ. ἐπὶ δΔἀάπηύ Α.Β.. ἘΣΖΣ;προελθόντες τῶν θρᾳκῶν Α. τὰς θρᾳκῶν συν- 
ελθόντες ἃ. τῶν θρᾳκῶν προσελθόντες 1).1".--- τὰς οἵα. .Ὲ.Ε.1.Κ.1,. 
ἝΖ. 2. ἐστασίαζον] στα Ἰῃ ΥΤ88. 4 11|. Β. ᾿χερόνησον ἌΓ ΠΣ χερρόννησον 
Η. υἱ 5ο]εί. οἰόμενος] 6 δαάθιῃ, αἵ ν]ἀϑίιιν, πῃ. Ἰὴ ὦ τηπΐαῦ (Ὁ. οἰώμενος Α. 
λακεδαιμονίους Β. γένοιντο Α.Β. ΟΕ. Ὁθι. γένοιτο. προθυμεῖτο ΔΑ. ταὐτὰ 
Ζεπηϊι8. 8. ἀνέπλεον Ὦ. ὡς---διδόντες οἴη. 1). σὴ ἰασαπᾶ Οἰτοῖ του 12 10, 
τὰ] μετὰ ). Αἀάδᾳαπῦ οηΐτη Ροϑβί οἱ δὲ καὶ ΠΥ] διδόντες τὰ ὅπλα κατὰ τοὺς χώ- 
ρους, 4188 ἀεἸεν Μυγείι, κατὰ τοὺς χώρους Βτοῦδθοι8. 

4. ἔχαιρε ταῦτα ἃ.Β.Ὁ. Οδίῖ. ἔχαιρεν. 
τ΄ 1110 νοσαὈ1}}} ᾿Π γαβιισα τη] ὕτιπη Θπ ΘΙ Βαρτα νογϑατῃ (Ὁ. 
ΕΒ. (εἴ. κατεμίγνυντο. 

2. Κλεάνωρ] Μίτυτη Ἰριίαγ ααοα ΠΟῊ 
ΤΩΘΠΊΟΤΆΓΙΣ 8.1. [06 σθίοΥΒ ὈΥΘΟύοΥ 
ῬΒΥΥΠΙΒΟΌΤΙΩ ν. 2,1, 47. 

4. ταῦτα ἀκούων, διαφθ.] Ῥδαογά. 
δ. τῷ : Πυνθανόμενοι ταῦτα, τοὺς Μυ- 
τιληναίους τῆς γῆς κρατοῦντας, σοηΐοσί 
Ἡδεν]εὶη. ὅ81:ς Βῦθρ6. Ροβύ οὗτος Ρατί]- 
ΟἸΡΙ απ ΒΘΟΌΪΓῸΓ Ρ΄Ὸ ὃς στπὶ ᾿π6]Ἰσδίϊνο, 
αὖ Πὶς ΡΓῸ ὅτι διαφθείροιτο 681 διαφθει- 
ρόμενον. ΑὙἸΒΙΟΡἢ. Αςἢ. όρι : Τούτους 
- τοῦτον ξύμβουλον ἔχοντας. ἘΠ ΟΥγτ. 

κατεμιγνύοντο Α.Β.Ο. 
τὸ στράτευμα] 

τὸν στρατὸν Ζ. 

8,1,20: Οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι αὐτοὺς κα- 
τακτείνουσιν, ὡς ἀφρονεστέρους ποιοῦν- 
τας τὰς γυναῖκας. Ἦ. 6Ἃτ. 6, 5, 24: 
᾿Ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο, ὡς καὶ συν- 
ελθοῦσαν ἂν---δύναμιν. Ῥιπά. Ῥγίῃ. 7, 
17: Τὸ δ᾽ ἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον 
τὰ καλὰ ἔργα. ΤλΊνΘΥΒῚ ΚΘ ΠΘΓΙΒ δύ 1η- 
Πηϊίνιβ ροβϑῦ ταῦτα 1,1, 7. οὐ {πᾶ 
Η. Ὅτ. 5,1, 2 : ̓Ακούσας ταῦτα, περὶ 
τοῦ ἐπιτειχισμοῦ. 
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᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿Αναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συναντᾷ ᾿Αρί- [3] 
σταρχος ἐν Κυζίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυζαντίου ἁρμο- 

, 53. ἂψ Ἂ ὧν Ν ῇ ΄ “- σ 
στῆς ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος Πῶλος ὅσον 

6 οὐ παρείη ἠδὴ εἰς Ἑλλήσποντον. καὶ ᾿Αναξίβιος τῷ μὲν 

8 

᾿Αριστάρχῳ ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εὕρῃ ἐν Βυζαντίῳ. τῶν 
Κύρου στρατιωτῶν. ὑπολελειμμένους ἀποδόσθαι: ὁ δὲ 

Κλέανδρος οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας 
ἐθεράπευεν οἰκτείρων καὶ ἀναγκάζων οἰκίᾳ δέχεσθαι: ᾿Αρί- 
σταρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων 

7 ἀπέδοτο. 
παρὰ Φαρνάβαζον κατὰ τὰ συγκείμενα. ὁ δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο 
᾿Αρίσταρχόν τε ἥκοντα εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν καὶ ᾿Ανα- 
ξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, ᾿Αναξιβίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς 
᾿Αρίσταρχον δὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ ἠπιῦ 

᾿Αναξίβιος δὲ παραπλεύσας εἰς Πάριον πέμπει [4] 

στρατεύματος ἅπερ πρὸς ᾿Αναξίβιον. 
Ἔκ τούτου ὁ ᾿Αναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κελεύει -- 

πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς 

5. κλεάρχῳ Β. κλεάνδρου 10. κλεάνδρῳ---διάδοχος Ομ. [.. 
τίου οτα. Α.Β.Ὁ. βυζαντίω Β. ρῃ. 
καὶ Α.Β.Ο.Ε. Οεΐ. καὶ ὅτι. 
Ρεπαϊο ρϑγί. καὶ νε] δὲ ογαβὶ Ο. 
δὸν ἃ. οὐ] οὔπω Α.Β.0. ]. 
ἑλήσπ. Ὁ. 
Η.Τ΄. Οεί. εὕροι. 
ΒΕ, ἀποδεδόσθαι Α. 
ἐλαχίστους ἴ).Ε.---Ἰ,.Ζ. 
Αεῦ. 
1Ὲ ΤηΔΥΡΊΠΘ ΡΟΞΙΓ5 πέρινθον πάριον Ἀ. 
κύρου Α.Β.Ο. 
δή. καὶ μηχανῇ ἀἀάππί Α.Β.0.Ὲ.. 

ἢυ ἃ. 

5. διάδοχος) Τιοάον. ἔχο. ῬΠοΐ. ρΡ. 
526,18: Σερουίλιος καταπεμφθεὶς στρα- 
τηγὸς διάδοχος Λουκούλλου. (ὐΟπ] ΠΟΙ] 
αιΐοη οἰπὰ αα. 811 Θχθιηρὶα ν. ἴῃ 
ϑίορῃ. ΤῊ 68. 

ὅσον οὐ] ΑΙ ὅσον οὔπω, δοάδτη 
56η5, 8660. “ΓΒοιηδη. δ ΥΠΠ ΔΠΊΘΠ 
σα 80. ΤΠῸΟν 6 πη) πὶ ἀρπα Χε- 
ΠΟΡΏ. υιϑιζαίτιι5 δδί ὅσον οὐκ ἤδη, ἑαη- 
ἔμηι πόη, 7αὄηὶ 7απι, αἱ Η. ὅτ. 6, 2, 
9. 138: ΡΟΒίθΓΙΟΥ ἸοσῸ ρἷδηθ αὖ Ποο: 
Καὶ γὰρ ἐλέγετο ὅτι ᾿Ιφικράτης ὅσον 
οὐκ ἤδη παρείη. Ῥϑιτη πον ἔπασιρ. Ηε6- 
οὐδ. 142: Ἥξει δ᾽ ᾿Εδυσεὺς ὅσον οὐκ 
ἤδη. Οοηΐ. Πονν1}]. δα ΟΠ τί. Ρ. 658 : 
ΖΕΌΝ. Τῇαυς. 8, 26: ᾿Αγγέλλεται 
αὐτοῖς τὰς ---ναῦς ὅσον οὐ παρεῖναι: 

καὶ ροϑβί ἅπερ οτὰ. Α.Β.Ὁ. 

δὲ ροϑέ βυζαν- 
ἐλέγετο Α.Β.0.Ε. (εξ. ἔλεγε. ὅτι 

διάδοχος οτχ. (. Αηίΐεα φυοά 2 Ἰι{{. 51 Π11}1685 σοπ|- 
λωλὸς Α.Β.Ὁ. 

παρίη Α.Β.Ο. παρήιει Ὦ. 
6. ἀναξίβιος Α.Β.(, Κ' Ἢ ὁ ἀναξίβιος. 

ὑπολελειμμένους 1. ἀπολελειμμένους Β.(Ὁ. ἀπολειπομένους 
δέχεσθαι οἰκίᾳ Δ. 

τετρακοσίους Ἠ.Κ.1,. νυ Ε΄. 
7. πάρειον τι Ὠϊς δαΐ ροδβίθα Εἰ.---,.. πέρινθον σογτεοοίατη οχ πάρον εἴ 

ὅσον Ἰηῇρᾶ Ροβιίο 
παρήει ΠΟΙ͂Τ. ΤΚ. 

εὕρῃ Α.Ο. εὕροιεν 

ἦλθε τάχιστα] ἦλθεν Ζ. οὐκ 
ἀπέδοντο 

διεπράττετο ἃ.Β.Ο. Οεΐ. ααἀππΐ τε. 
8. ἐκ τοῦ 1... ὁ Α.Β.Ο. Οει. 

οοὐά. ρΡ]υτιτηϊ ὅσον οὔπω. 50ΠΕΝ, 
Οὐπὶ ἤδη ΠΌΘΣ ἈΠῸ ο]βα. 5» 59. ἤδη 
τῶν στρατοπέδων ὅσον οὐ ξυνιόντων, 
401 οὔπω ξυνιόντων. '6α πϑβιζαΐαχτη 68ὲ 
Αἰδου 1 5116 Ἰΐθγο. 

7. κατὰ τὰ συγκείμενα] 751,» 2. 

Κυρείου) δὲς Η ΘΥΡΟ, αὐ τϑ, Θυοὰ 
ἴῃ Κύρου, τὰ ΠΙο, ἀθργαναῦατη δραὰ 
ἴβοοῦ. Ρ. 70 Ε., ουἱ Κυρείῳ τεδε αΐαπὶ 
6Χ Ηδτροογατίοπο ἱ ΠΥ. 

8. πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ] δὶς 2.6: 
τό: ΤΉ σον π θς Ὅπλα δὲ μὴ ἐξέστω 
ἐπιφέρειν --- μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ 
μηδεμιᾷ. ΞΟΌΗΝ, (Οεἴεγαμῃ Ἰαησοηάᾶδ 
Πα οὑπῇ πλεῦσαι. ΧΘΠΟΡΠΟΙ δαΐοπὶ 
οσατῃ ΑΠΑΧΊΡΙΟ ογαΐ. Χ΄. 7,1, 30. 



σι 7 ΄ , ἀπ ήφὰς Ν ἿᾺ 

οφώντα προπέμψαι τοῖς ἵπποις ἐπὶ τὸ στράτευμα. 

ΙοΟ 

ΓΙ 
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, Ν , 4. Ν ᾿ “πε 

τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναθροίζειν τῶν διε- 
σπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, καὶ παραγαγόντα 
εἰς, τὴν Πέρινθον διαβιβάζειν εἰς την ᾿Ασίαν ὅτι τάχιστα: 

καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα 
συμπέμπει ΞΕ ΤΗΞΘΝ τοὺς Περινθίους ὡς τάχιστα ἵξενο- 

καὶ ὁ 
Ά, “ σι ᾿ ,ὔ 

μὲν Ξενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ στράτευμα" οἱ 
Ν ἴω - τ: Σ ᾿ , “, 

δὲ στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὺς εἵποντο ἄσμενοι, 
ςε ΄ ᾽ - ΄ » Χ ᾽ 7, 
ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν Ασίαν. 

ε ν νἤ τ , “΄ 7 ’, Ν τ 

Ο δὲ Σεύθης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας πρὸς αὐ- 
Χ Χ Ψ' ᾽ 5 ω Χ ᾿ 3 

τὸν κατὰ θάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἀγειν 
Ν ς Αι ε , Ἀ᾽, νν δῇ 5 , , 

πρὸς εαυτὸν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ ὃ τι ῴετο λέγων πεί- 
ρ ᾿ ε 5 : , Χ " εν ᾿ ἘΞ Ν τ 7, γ ’ὕ 

σειν. ὃ ὃ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷον τε εἴη τούτων γενέ- 
Ὡ ΨΡΙ: Ν “- , “ δ ς Νὰ ὦ 

σθαι. καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀκούσας ᾧχετο. οἱ δὲ ᾿λληνες 
» Ν νΨ :] Υ̓ Ψ, ς Χ 3 ΄ 3 

ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς “Πέρινθον, Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρα- 
τοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀνθρώπους" τὸ δ᾽ 
ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Πε- 
ρινθίων ἦν. 

[6] 

Ν “- “ 

Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, ὅπως [7] 

αὐτὸ Δ.Β.0,., αἱ ρΓΥ. αὐτῶ. Οὐεΐί. τὸ στράτευμα. διεσπασμένων ΖΦ. παρα- 
γαγόντας 1).}}.---Ἰ,.1.Ζ. τὴν πέρινθον Α.Β.Ο.ΕὉ, (δι. πέρινθον. κελεύ- 
οντα Ζ. ὅτι] ὡς Α. τρικόντορον 1). ἄνδρας εἴ κελεύσοντας ). προ- 
πέμψαι οτη. Α.Β.(Ὁ., απᾶδ διαπεράσαι Δα": Ἰ᾿. 9. μὲν οἵα. Ζ. ἡδέως 
οἴῃ. ἃ. Ῥοβῇ 1ὰ Κα. γβρβᾷϊ ὁ δὲ ξ.---στράτευμα. το. ξενοφῶντα Ροβί πάλιν 
οἵη. Α.Β.0.Ε. δημοσάδην Α.Β.(Ὁ. μιδοσάδην ἘΠῚ. ΠΤ, πρὸς αὐὖ- 
τὸν Β. ΡΥ., σογγθοίαβ θδάθχῃ 11.» πείσειν] ποιήσειν Α.Β.Ο.Ε..Β. αὐτῷ 
Ῥοϑβύ ἀπεκρίνατο οῃῃ. Α.Β.6. 11. ἐφίκοντο Ὁ. ΡΥ. χωρὶν Ὁ. ργ. περὶ 
Η. οοτγθοίμῃ, τὸ περινθίων Δ.Β.Ο. 
μὴ ἴοτίαββο ργ. Ο. 

(εῦ. τῶν περινθίων. 12. μὲν οἵη. Α. 

9. Δα πο οἵ ργεθοθάθηςα ΓΘ ΒΡΙΟΘΥΘ 
Ηϊπηοτατη ΟΥδί. 21, 2; Ῥ. 8δύ4 (το2 
Πάθπεγ.): Ξενοφῶντα τὸν λογοποιὸν 
δεινὸν τὰ στρατηγικὰ γενόμενον, ἐπειδὴ 
νικῶντα διὰ τῆς βασιλέως γῆς .... Βυ- 
ζάντιον, ἐθέλοντα ἀποπειραθῆναι τοῦ 
πλήθους, πῶς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας ἔχου- 
σιν, ἀποκρύψαι μὲν .... φανῆναι καθά- 
περ ἄλλοθεν ἥ ἥκοντα, καὶ τούτους καθά- 
περ ἐνιαυτὸν ὅλον τοῦ Ξενοφῶντος ἀ ἀπον 

. ἧκοντα, καὶ πάσαις ἐπωνυμίαις τὸν 
πω ῥοντα προσφθέγγεσθαι, ἀῃποίαν! 
Δ γμβαονῆμβ. (ὐδίθυαιη σοηΐ, ΟὈΠῚ 
Ἦ15 Ἰοοιιβ δα 5. 10 οἰ. 

10. γενέσθαι] [Ὠΐτ 5. 28 δὰ Μεάο- 
βαάβθῃ Χϑηορμοι : Τί γὰρ ἔλεγον, ὅτε 

κατὰ Σηλυβρίαν ἀφίκου; Οὐκ ἔφησθα 
οἷόν τ᾽ εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινθον ἐλθόν- 
τας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. Ααα!- 
ἀογαὺ δος ἴῃ ΠΟ] 10 ΧΘΠΟρΠοΙ, βοα 
ἴῃ ΠΥ ΔΙΟΠΘ. ΠΟ ογδῦ ΠΘΟΘΒΒΆΥ ΌΤΙ. 
5ΟΗΝ, 

11. ἀποσπάσας) "᾿Ιταηδιίινα τϑοίθ 
γογύῦ ΟΠ ΘΙ 6γ. τη [ηᾶ., αὖ τοίους 
8 βδαιαθηΐθβ δ βδίνοβ. 

παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Περινθίων] ϑιίπλ 
ῬουΙηΓΗΙ τὰ ἀΘβουιΐ Ἰθϊοάον. τύ; η6: 
Ἡ “Πέρινθος κεῖται μὲν παρὰ θάλατταν 
ἐπί τινος αὐχένος ὑψηλοῦ χερρονήσου 
σταδιαῖον ἐχούσης τὸν αὐχένα, τὰς δ᾽ 
οἰκίας ἔχει πεπυκνωμένας καὶ τοῖς ὕψεσι 
διαφερούσας. 

δ 
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ὅτι τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρ- 
χος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς, ἔχων δύο τριήρεις, πε- 
πεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ 

διάγειν ἐλθών τε ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε 
13 μὴ περαιοῦσθαι εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ὁ δὲ "Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι 

᾿Αναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμὲ πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. 
πάλιν δἰ Ἀρίσταρχος ἔλεξεν, ᾿Αναξίβιος μὲν τοίνυν οὐκέτι 
ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής" εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψο- 
μαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω. ταῦτ᾽ εἰπὼν ᾧχετο εἰς τὸ 

Ι4τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μεταπέμπεται τοὺς στρατηγοὺς καὶ 
Ν “ 7 Ε 3 Ν “ 

λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. ἤδη δὲ ὄντων πρὸς τῷ τείχει 
ἐξαγγέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι ὅτι εἰ εἴσεισι, συλληφθῆσε- 
ται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάζῳ παραδοθή- 
σεται. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέμπεται, αὐτὸς δὲ 

15 εἶπεν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. καὶ ἀπελθὼν ἐθύετο, εἰ πα- 

ρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ πειρᾶσθαι πρὸς Σεύθην ἄγειν τὸ στρά- 
τευμα. ἑώρα γὰρ οὔτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις 
ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, οὔτ᾽ ἐπὶ Χερρόνησον ἐλθὼν κα- 
τακλεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει 
πάντων γενέσθαι ἔνθα πείθεσθαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἀρ- 

[8] 

διαβαίνειν Ἐ. εἰς τὴν ἀσίαν ροϑβὲ διαβαῖεν οτῃ. Α. Β. ΟΕ. 
μενος Α. ὁ Δα ααϊ Βεμεοίοσιιβ Με]θῖ. Ρ. 72. μὴ διάγειν] μηδὲν ἄγειν Α. 
ἱ τῷ ΔΡ Ο ἐλθών τε Α.Ο.Ε. ἐλθὼν δ᾽ Ὁ.1.Κ.Ζ. ει. ἐλθὼν δέ. τοῖς στρα- 
τιώταις εἶπε Α.Β.0, Οέ. εἶπε τοῖς στρατιώταις. 13. ἐκέλευε Π.Ε.-- Ι)ὺΟὦῳᾳἜἀἈ. 
μὲν τοίνυν οὐκέτι Α.Β.ΟΟ. μὲν τοίνυν οὐκ ἔστι Ἐ;. Οεί. μὲν οὐκ ἔστι. θαλάσ- 
σῃ Ζ καταδίσω ΠΟ Πααεί 8 καταδήσω (Ὁ. 14. μεταπέμπεται Α.Β.Ὁ. 
(Ὁεῖ. μετεπέμπετο. πρὸς τὸ τεῖχος ΑἸα. ἐξαγγέλει Α.Ἐ. συλλήψεται 
Α.Β.ΟῈ. πείσεται ποιήσετε Ἐ. ποιήσεται Ζ. καὶ οτη. Ὦ. ἀναδοθή- 
σεται Α.Β.Ο.Ε. ἂν παραδοθήσεται Ζ. τοὺς Α.Β.0. Οεΐ. αὐτούς. 15. εἰ 
παρεῖεν] εἶπερ εἶεν Α. (εἴ. εἰ προεῖεν. αὐτῷ Α.Β.Ε. αὐτῶν (ὐ. (εἴ. αὐτόν. 
τριήρεις ἔχοντος] ἔχοντος (Ὁ., γοράθ]0 τριήρεις ἴῃ Ἰδοιπᾶ ΠΟΘΙ Μαζθνάγατη 
Βοιρίο τηδ τι 560 Ὰ]} 15. ΘΧΘΙΏΓ8 ΠΟ ΔΗΪΙΟ]ΟΥΪ, ἀπαᾶδ Ρ᾿ΓῸ τριήρεις ἔχοντος Β. 

τοῦτο ἀφικνού- 

ὄντος. κωλύσοντος] ] ὑσ ἴῃ Τ885. 2 ΨῈ] 3 1{{., φαάγατα α]τηα λ, Ο. οὔτ᾽ 
οὔτε Β. ἐπὶ Δ.Β.Ο. (Ὁ. εἰς. χερόνησον Ἀ. καταιλυπμς Α. κατα- 
ληφθῆναι Ἐ,. ἐβούλετο οτχ. Β., μαθϑὲ ἴῃ ἰδοιιηᾶ 5 νεὶ 6 1, Οὐ. βδβπι 
τη. 48 τριήρεις. πολλῇ οἵη. Ε. πάντων Α. ἔνθα Α.Β.Ο.Ε. (εὲ. ἔνθα δή. 
πείθεσθαι Α.Β.(.Ε. (οι. πείσεσθαι. μὲν οτχ. Ὠ.Ε.---Γ͵, 1, 

12. ᾿Αρίσταρχος] Οοηξ. 7, 6. 2 εἴπερ εἶεν ερο ἔδοογατη εἰ παρεῖεν, 6ἦτι8 
τὴ: τῇδε] Ἐπὶ ᾿ρτθαγ οἴαπ ῬΘΥΙΠΓΗΙ 

ἁρμοστήῆς. Ὗ. ἢ. 6, 24 
14. προπέμπεται) Ἡρρυάνο “7υϑεΐ. 

ΘΙΓΊΔΠΘΓ ΟΥτορ. 5» 3» 53» τὸν μὲν 
προσιόντα προὐπέμπετο. Ν. 

15. προεῖεν) ΨΕΓΌΙ 516 αἸοί1 δχϑῖη- 
Ρ᾽ατα ἀοβϑιἀθύδηβ ΟΠ πο θσιιβ ἐφιέναι 
Ροΐϊι8 ἀϊοεπάπιη ρΡυϊαθαί. Οοᾶ εχ 

οαπὶ ἀαΐῖίνο εὖ ἱπῆηϊίῖνο σοπ] ποῦ 
ΘΧθρΪᾶ ν. ἴῃ ΤΏ 68. δίθρῃ. ν. Παρίημι, 

5τό Ὁ. 
ἔνθα) [ἴῃ ΟΠ βοπθβο. Υ. 7,1, 13» 

ὉὈῚ (6 Παγηγοβίθ Οὐηΐβοο; 2, 2 
ἐνέγνη] [η.6]]ΠἸροπάπτῃ ἦν. Υ. δ 5, 

2, 2 
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ω - Β΄. ᾿ »ῸλΝ » σ " ΄ 
μοστῇ, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ στρά- 
τευμα. 

Ν «ε Ἁ ΄“ “ «ς Ν Ν Ν. 

ιό Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν. οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ [9] 
Ν ἰγ δ᾽ “ΟΡ ΄ » ͵ , 

λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ Αριστάρχου ἀπήγγελλον ὅτι 
σ΄“ Ἂ » , “ ΄ “ 7 ᾿ σ΄ ΨΥ, 

νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν" ἔνθα 
“- ᾿ « , 4 5 ἤν] - 

τη καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουληῆ. ὁ οὖν ἐΞενοφῶν, 
, ΝΕ τς ὡς ἄγ Ὁ κ “ 

ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι αὐτῷ καὶ τῷ στρατεύματι 
΄“ Ά, 7] 7 Σ Ν ΄ Χ 

ἀσφαλῶς πρὸς Σευύθην ἰέναι, παραλαβὼν [ϊολυκράτην τὸν 
᾽ “- Ἂ ἈΝ ΄σ ω ε 7 57 

Αθηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν στρατηγῶν ἑκάστου ἄἂν- 
Χ Ν τ Ὅ , 5 “ 

δρα ὑπὸ μὴ παρὰ Ννέωνος ᾧ ἕκαστος ἐπίστευεν ᾧχετο τῆς 
18 νυκτὸς, ἐπὶ τὸ Σεύθου στράτευμα ἑξήκοντα στάδια. ἐπεὶ [10] 

δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. καὶ τὸ 

μὲν πρῶτον ᾧετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύθην" ἐπεὶ 
ἃ [4 57 ᾿; “ Ξ ,ὔ ἴω ἣν 

δὲ θορύβου τε ἤσθετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ 
Ἅ ᾿ Ν ΄, “ ᾿ Ν ΄ὕ 

Σεύθην, κατέμαθεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα 
5, -“ , Ἂς ω Ψ Ψ ς τ Ἷᾳ 

εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων ὅπως οἱ μὲν φύυλα- 
ἥγυς “ 3 ᾿ Ε “4 « , ῇ σ 

κες μὴ ορῷντο ἐν τῷ σκότει οντες μὴῆτε ὁπόσοι μῆτε ὁποὺ 
3 ε Ν 7, ἊΝ ΨΚ 5 Ν . Ν᾽ ΄- 

εἰεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς 
΄- ΦῚ 5 Ν ͵ 4 Ν φ ": 

19 καταφανεῖς εἰεν᾽ ἐπεὶ δὲ ἤσθετο, προπέμπει τὸν ἑρμηνέα [11] 
Ὰ ΩΣ; 57 Ν 3 - ͵ 7 σ πανὶ “ 

ὃν ἐτύγχανεν ἐἔχων, καὶ εἰπεῖν κελεύει Σεύυθῃ ὅτι Ξενοφῶν 
ἌἍ ΄ 7 » “ ε Δ κῃ: 

πάρεστι βουλόμενος συγγενέσθαι αὐτῷ. οἱ δὲ ἤροντο εἰ ὁ 

20 ᾿Αθηναῖος ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. ἐπειδὴ δὲ ἐφη οὗτος 

τό. ἀμφὶ οι. Α.Β.Ο Ε, καὶ λοχαγοὶ Μ. Ἕν Ὁ 9. ἘΠ ΠῚ 1 Ὸ 1. ἀπήγγε- 
λον Α. κελεύοι Ε.Ζ. κελεύει σφᾶς ἀπιέναι 1). τηδείλης Α.Ο., ἢϊο αυϊ- 
ἄδτη αὐτὴ ᾿ΏΘ0]Α ΒΆΡΕΙ ηδ, 4881 ΡΙΌΡΙΙ.Π ΠΟΙΊΘῊ 51, τῇ δείλῃ Εἰ. τῆς δείλη 
1.1. ἥκοι Α.Β.6. εἶναι ροϑδύ δοκεῖ οἴῃ. Α. Β. ΘΙ. ΗΠ, ἐπι- 
βολὴ ἴ,. 17. καλὰ εἶναι .Β.Ο.Ε. Ο(. γενέσθαι. αὐτῷ Δ.Β.ὉΟ. Οδί. 
καὶ ἑαυτῷ. πολυκράτη 1)... Η.1,.Ζ. τὸν] τὲ ΙΗ .Κ.᾿,. Π" Ζ. τε τὸν }Ὁ. 
18. τυγχάνει Ἀ. πύργοις 1). Κ.Ζ. οοτγθοΐαπι Η. ᾧοντο Α.Β.Ο. 
ἐπεὶ Α.Β..Η.1.. (ὐεῦ. ἐπειδή. θορύβου---σεύθην οτα. Β. ἤσθοντο Α. σ. 
σημαινόντων] κελευόντων Ἐὶ. τῶν] τὸν ΟΟ. κατέμαθον δὲ Α. κεκαυμένα 
Α.Β.Ο.Ε. Οὐδ. προκεκαυμένα. πρὸ τῶν νυκτο ἴῃ (). Τηδη1ι ΥΓΘΟΘΏΓΙ δεχρία Ιῃ 
ἰδσαπᾶ Βθρίθιη ΠΕ θτΆγ τη, ἀπᾶθ σεύθη ἔ ἕνεκα τῶν φυλάκων Β. μήτε ὁπόσοι 
μήτε ὅπου εἶεν] μῆτε ὅποι εἰσὶ (εἴσι Ἄν) μήτε ὅποι εἰεν Α.Β. σ. μήτε ὅπῃ εἰσὶ 
μήτε ὅπη μὲν εἶναι: Ε.. (μ15] μὲν Βογ!ρίιμη ΡΓῸ εἶεν, οἵ εἶναι ροτγιηοὺ δα εἶεν, φιιοά 
Ἰηῖγα.) (ὑδί. μήθ᾽ ὅπου εἶεν. δὲ Α.Β.ΟΒ, Οεῦ. τε. διὰ οἵη. Ζ. εἶεν] 
εἶναι Α.Β.6. 10. σεύθην Α.Β. παρέστη 10. παρείη Ἐ. ὁ αὐγα πη] 416 
οἵη. 4.8.6. ρεῖαβ 1. 

17. Νέωνος ΘΟ] βθοθϑϑοσδῦ 85. 11. οατῃ οιηθησδίοηθ πιο ἰοοῦβ ΗἸρ- 
18. πυροῖς] ἴσῃοθ ἀεβογίοβ, οἰτοδ ΡΆΓΟΒ. 45». ἀποιιὸ γὰρ εἰδέναι μὲν ὅτι 

408. Ὧ1}}} οὐυδύοαθβ θγδηύ, ΞΒΤΕΡΗ. εἰσί που φυλακαὶ, ὅπου δ᾽ εἰσὶ καὶ ὁπό- 
πρὸ τῶν νυκτοφ.] Οοηΐ. Η. ἅτ. 6, σοι μὴ εἰδέναι, τοῦτο θαρρεῖν μὲν κω- 

2. 20 οἱ Οὐυγορ. 3, 2. 25. ΖΕΌΝ. λΧύει τοὺς πολεμίους, κι τ.λ. 
Οπεβαπά. διγαίερ,. 10, 4: 20. ἔφη] Χϑῃορῇοη ρεὶ ᾿ῃέίθ ΡΥ Θ 

μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν] Οὐ. στη. 

νῷ“. 
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3 ᾽ ῇ 3.7) ᾿ Αὐ ἄν “ “ 
εἶναι, ἀναπηδήσαντες ἐδίωκον" καὶ ὀλίγον ὕστερον παρῆ- 

σ ,ὔ 

σαν πελτασταὶ ὅσον διακόσιοι, καὶ παραλαβόντες 'Ξενο- 
“ . ᾿ Ν Ἴ ν" Ξ 3 

21 φώντα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. ο δ᾽ ἣν ἐν [12] 
τύρσει μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν κύκλῳ 
ἐγκεχαλινωμένοι: διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας ἐχί- 
λου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινωμένοις ἐφυλάτ- 

22ΤΕΤΟ. ἐλέγετο γὰρ καὶ πρόσθεν Τήρης ὁ τούτου πρόγονος 
ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στράτευμα ὑπὸ τούτων τῶν 
ἀνδρῶν πολλοὺς ἀπολέσαι καὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεθῆναι: 
ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοὶ, πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα 
νυκτὸς πολεμικώτατοι. 

22 Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν. Ξενοφῶντα [13] 
ἔχοντα δύο οὗς βούλοιτο. ἐπειδὴ δ᾽ ἔνδον ἦσαν, ἡσπά- 
ὥντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θράκιον νόμον 

;» 32) 3, ϑς ᾿ “4 “ 

κέρατα οἴνου προὔπινον᾽ παρῆν δὲ καὶ Μηδοσάδης τῷ 
7 “ » ’ὔ ἰν- σὺ ΄ὕ ", ν καὶ μον 

24 Σεύθῃ, ὅσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάντοσε. ἔπειτα δὲ ἔξενο- [14] 
- 5 7, 5 Ν 5. ὦ Ψ ’ 5 

φῶν ἤρχετο λέγειν, ᾿Επεμψας πρὸς ἐμε, ὦ Σεύθη, εἰς 
Καλχηδό Ὁ Μηδοσαδ ἡ, δεόμενό αἀλχηδόνα πρῶτον Νίηδοσάδην τουτονὶ, δεομενὸς μου 
συμπροθυμηθῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ̓ Ασίας, 
καὶ ὑπισχνούμενός μοι, εἰ ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, 

55 ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὗτος. ταῦτα εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μη- 
"ν ἂψ ..3 “ - ΕἸ ε 5 5 

δοσάδην εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴη. ὁ δ᾽ ἔφη. Αὖθις ἦλθε Μη- 
΄, Ὁ » .. Ἃ ΄, » Χ ΄, 

δοσάδης οὗτος ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα 

20. ὀλίγῳ Β. λαβόντες Ζ. 21. ἦν οἴη. Ἐ.- ,  .. θύρσῃ Ἐ. τύρσῃ 
Η.-.--Τ, Ὁ. 'σεύθη Α.Β. σευθῇ Ο. αὐτὸν Α.Β.ὉΟ. μὲν οἵη. Β. ἐγκε- 
χαλινωμένοις (1ἴα Θπὶπη σΟΥΓΟΧΙΣ Υ Ορ Δ ἀοειι5) δα ππΐ Β.Ε;., χαὶ ἐγκεχαλινωμέ- 
νους, εἴ Α.Ο., αυἱ ἐγκεχαλινωμένως. 22. πρόσθε Ζ. θυνοὶ] βιθυνοὶ Α.Β. 
σι, εἶναι λεγόμενοι ἃ. νυκτὸς πολεμ.} γρ. νυκτοπολεμικώτατοι ΠΠΔΤΡῸ Βι 
23. ἐκέλευσεν Α.Β. εἱ απ. ῬΓ. ἐκέλευσαν (Ὁ. ἐκέλευσαν Ἐ.. (ὑεῖ. ἐκέλευεν. 
ἐξελθεῖν Α.Ο. ἐἔνδον] ἐγγὺς Α.Β.0.}.ΕῈ. προὔτεινον ΑΙ ΠΘΠΘΘῈΒ 11, Ρ. 476 
Ο., Πἴπο ΠΟΠΏ0]]8 Δἤθσθηβ. μιδοσάδης Ε΄. ΘοΠδίδηϊεΓ, τη 0 0 δημοσάδης τη 060 
μηδοσάδης Α.Β.(. προύπινον, ν ῬΥΪΟΙΊ ΕΧ ον ἰαοεῖο, Β. ὃς Α.Β.0,., πάντοτε. 
24. καλχηδόνα Α.ὉΟ. ει. χαλκηδόνα. μοι δἀααηΐ .Β.Ο.Ε. οὗτος Α.Β.Ο. 
(ει. οὗτοσί. 25. εἴη Α.Β.Ο.Β.Β. Οεῖ. εἶπεν. αὖτις Ἡ.---1,.. πάλιν οτῃ. Ὦ. 

20. ἀναπηδήσαντες] ἐπὶ τοὺς ἵππους 23. κέρατα οἴνου) ἴ)6 ΤΟΥ6 ψούθ τα 
1η}6]Πσὶξ ΘέαγΖιαβ, αἴ Η. ΟΥ. 7, 1,21, ῬΟΡΌΪΟΙΙΠῚ ΘΟΥΠΙθ 15 ὈΟῸπη πΐο ΠΑ ΡΓῸ 
Ἐπ. 7,1 6ΐ 866. ΡΟΟ.]18 ν. Αἴμβη. 11, ἤ. οἵ δ κθη- 

21. ἐγκεχαλινωμένοις] ἢ 7. 1.6: Ηὐ- Ὀυτρ. δὰ Νοῃπὶ Ὀΐοη. 12, 86ο, 4αυϊ 
λίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. αἰαῖ 5680]. Νοδηά. ΑἸοχ. 91. ΖΕΌΝ,. 

2:2. Τήρης] ΒΟΥ. 2.20 οὐ Θυδὲ ἐπρέσβευεν---πάντοσε) ΑΤΙβίορῃ. Αν. 
Τήρης οὗτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶ- τηῦύό: Τὸ πόλισμα, οἷ πρεσβεύομεν. 
τος ᾿οδρύσαι- τὴν μεγάλην βασιλείαν 24. ὑπισχνούμενος] Υ. ἤ,1, 5. 
ἐπὶ πλέον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε. 25. αὖθις] Υ.. 8. το. 
Ηετοαοί. 4, 8ο εἰ 7, 13]. ΖΕΌΝ, 
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3 7 7 27 Ν τὰ Ν 

ἐκ Παρίου, ὑπισχνούμενος, εἰ ἀγοιμι τὸ στράτευμα προς 
σὲ, τἄλλα τέ σε φίλῳ μοι χρήσεσθαι καὶ ἀδελφῷ καὶ τὰ 

; Ν ’, “ Μ' ΧΡῚ Ν 2, ᾿ Ἀ 

παρὰ θαλάττῃ μοι χωρία ὧν σὺ κρατεῖς ἔσεσθαι παρὰ 
΄ πριν Ἢ ἍἝ ΕΣ Χ , » 327 

"ὁ σοῦ. ἐπὶ τούτοις πάλιν ἤρετο τὸν Μηδοσάδὴν εἰ ἔλεγε 
“ ε Χ ΄ Ν - 3 57 5 , 

ταῦτα. ὁ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα. ἴθι νυν, ἐφη, ἀφήγησαι 
’ὔ Ψ , ἴω Ε] 

“) τούτῳ τί σοι ἀπεκρινάμην ἐν Καλχηδονι πρῶτον. Απε- 
᾿ ΄ “ 3 7 » 

κρίνω ὅτι τὸ στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐ- 
ἅἉ ῇ χω 3, 3 7, Ν Ἁ 

δὲν τούτου ἕνεκα δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ" αὐτὸς δα 
5 Ν 2 5 ΄ Μ) νὴ δ ως “ σ 

ἐπεὶ διαβαίης, ἀπιέναι ἐφησθα" καὶ ἐγένετο οὕτως ὠσπερ 
Ν 2, Ν Ὑὕ Ὑ) σ“ Ν ,ἷ 3 , 

αβ.΄σὺ ἔλεγες. Τί γὰρ ἔλεγον, ἐφη, ὅτε κατὰ Σηλυβρίαν ἀφί- 
᾽ 57 -, ΩῚ 3 ᾽ » ΕῚ 

κου; Οὐκ ἐφησθα οἷον τε εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινθον ἐλθὸν- 
Υ 3 Χ 3 Ἅ) ω , Υ΄, ς μα 

χοτας διαβαίνειν εἰς τὴν Ασίαν. Νῦν τοίνυν, ἐφη ὁ ἐξενο- 
α ΄ ν Ω : Ν φῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ οὗτος Φρυνίσκος εἷς τῶν στρα- 

“ ΄ - - ἴω “ 2, 

τηγῶν καὶ Πολυκράτης οὗτος εἷς τῶν λοχαγῶν, καὶ ἔξω 
“ “ ΄ ε [κά Ν 

εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ πιστότατος ἑκάστῳ πλὴν 
7] ς΄ ἴω 3 [2 ’ 53 

4οἾΝέωνος τοῦ Λακωνικοῦ. εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἶναι 
Χ [ο ΜῊ ΄ Ν :"; 9. 5 Ν᾿ 

τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν 
ὧν ᾿ 5, "ἢ σ“ Ξνν ἢ “- Ν ᾽ 

εἶπε, ὦ Ἰ]ολύκρατες, ὅτι ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν, καὶ αὖ- 
ἈΝ ΄ ΝΕ Ἧ 7 ΕΙ 

τὸς ἐκεῖ καταλιπὼν τὴν μάχαιραν εἴσιθι. 
3 ,ὔ “- « ΄ 5 σ“ » Ν ἃ 3 

Ακούσας ταῦτα ὁ Σεύθης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν ἀπιστη- 
Ν σ ἴω 53 5Χ.»ψ2ἦ 

σειεν ᾿Αθηναίων. καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἰεν εἰδέναι καὶ 

[15] 

[16] 

21 [12] 

τέ σε φίλῳ μοι χρήσασθαι Β.Ο. τέ σε φίλῳ χρήσαιμι Ἀ. τέ σει (Ξϊς) φίλῳ μοι 
χρήσασθαι ἴ. 4] ρΓ. σοι. τε φίλῳ μοι χρήσεσθαι αἴἴογϊαν εχ Ε΄. δέ σοι φίλῳ 
χρήσασθαι ΖΦ. (Οὐεΐ. τέ σοι φίλῳ χρήσασθαι. χρήσεσθαι Ἐϊ. (ὑεῖ. χρήσασθαι. 
τὰ] ὅσα Α.Β.0.Ε. παρὰ Α.Β.Ο.Ἐ. (Οθῖ. ἐπί. 26. ἤρετο Α.Β.(. (ει. ἐπή- 
ρετο. τὸν αὐἀάπιηί ἃ.Β.Ο. ἔφη Ζ. καὶ οἵα. Α: ἴσθυ].Κ.1.. ἸΛῸΗ 
νῦν. καλχηδόνι (.1.Κ.. καλχιδόνι Α.1,. Οὐεῦ. χαλκηδόνι. πρῶτον ΟὈΓΩ 
ΡΥ θἀθηθθα8 σοηϊαπραπί Β.Ὁ. οὐ αὰὶ ροβὲ ἀπεκρινάμην ἸηὐεΥρα Πρ Α., σοῦ. 
Οὔτ ΒΘα Θ ΠΕΡΊ. 27. ἀπεκρίνατο Φ. ἐς Ὁ.ΕἾΚ. οὔτε σοὶ τελεῖν Δ. 
δὲ Α.Β.(. (δύ. τ᾽. 28. σηλυβρίαν Β.Ο.Η. συληβρίαν Α. μεσημβρίαν 1). 
συλαβρίαν Ἐὶ. (εξ. σηλυμβρίαν. εἰς---20. οὗτος οπ. Β. 29. πολυκράτης εἷς 
Α. καὶ---στρατηγῶν οτη. Β. 
ελθὼν 1).Ε.Η.ΚΚ.1,.Ζ., 4] τὰ ρῖο τά. 
χαιραν] μάχαιρα ἃ. μάχην Β. 

ἀδελφῷ] Οοηΐ. 5. 328. 
50. 7ν} Ὺ: 8 Ἡ: (τ. Ὁ, 1, 52. 
28. Σηλυβρίαν] διίμιυγὲ “ΓΟΥοΙ8. Πο- 

αἴδαὰθ δυααϊγα ἰθβίαϊαν [ΘΟ Ο]Αν]8. 
1)ὲῈ ποιηῖη18 οὐντηο]ορία ϑίγαθο 7, Ρ. 
210: Τῆς πόλεως βρίας καλουμένης 
θρακιστὶ, ὡς καὶ ἡ τοῦ Σήλυος πόλις Ση- 
λυβρία προσηγόρευται. ΞΟΗΝ. Μαὶδ 
ρα ϑίορῃ. ΒγΖ. Σηλυμβρία, αἰ ἀϊο- 
ἴὰπι δα 165. Βίθρῃ. 

831. συγγενεῖς} [ηΐτα 7, 3. 30: Σύν- 

20. κάλεσαι .Β.Ὁ, (ὑεῖ, κάλεσον. 

321. γὰρ οἵχ. Α.Β.Γ.Ε.. 

ὅπλα συν- 
καταλιπεῖν----ἐκεῖ οτη. Α.Β.Ο.Ε., μά- 

καὶ οτη. Α.Β.0.1, 

θημα δ᾽ εἶπον (ροβίχμαιη ΘΠ οὔ 
Οτοογαση σΟρὶθ ΟΠ ΠοΐθΒ οὐ) 
᾿Αθηναίαν κατὰ συγγένειαν. Αα Τὸ- 
ΤΘΌΠΩ, Οὐὰ8 ὈΧΟΥΙΓ Ργοσηθ ἴαϊ Ρδη- 
αἸΟμΪΒ ἢ118ὰ, Ῥυορίου θυ. ῬΥΟδντηλ 
ΒΆΌΠῚ ΤΈΒΡΙΟοΘ θαῦμθη ΡῬτΥΟΌΔὈ116 
τοαάιῦ ἃ ᾿ρϑυτὰ αυοα Τοτοο εὐ Το γθο 
σΟΙΠΙΠΠΏ6 ααϊοηδπὶ ἔππ|556 ποραΐ ΤΏα- 
ΟΥ̓ΔΙ4685 2, 29. Απλϊοϊϊα αὐιῦθη ΥὙΒΡΊΙΤΩ 
ΤΏ γδοῖθο απ ΑἸΠΘΏΙΘΒΙθ 8 6χ Ρε]ο- 
ΡΟΠΏΘΒ118 ΓΘΠΡΟΥΙθτι8 ποίδ, 
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φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον 
οὺς ἔδει, πρῶτον ᾿ΞΞενοφῶν ἐπήρετο Σεύθην ὅ τι δέοιτο 

22 χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ. ὃ δὲ εἶπεν ὧδε. Μαισάδης ἦν πατήρ [18] 
μοι, ἐκείνου δὲ ἣν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρα- 
νίψαι. ἐκ ,ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ ̓Οδρυσῶν πρά- 
γματα ἐνόσησεν, ἐκπεσὼν ὃ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει 
νόσῳ, ἐγὼ δ᾽ ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τῷ νῦν 

33 βασιλεῖ. ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυν ΑΝ ὧν 
εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδί- 

πρῶτον μὲν ξενοφῶν Α. ὅ τι Α.Β.(. Οεἰ. τί. δέοιτο ἃ.Β.Ο.Ε. (ει. 
οἴοιτο. 322. μεσάδης Α.Β.Ὁ. πατήρ μοι ἃ.Β.Ο. Οεῖ. μοι πατήρ. με- 
λανδίται γε] μελανδῖται .Β..Ε.Β. μελανδέσται Ἐ. Οεῖ. μελανδέπται. τρα- 
νίξαι Α.Β.0.Ε. ὀδρυσῶν Α.Β.Ο.). Ε. Οεῦ. ὀδουσσῶν. ἐνόησεν ἃ. ἀπο- 
θνήσκει ἃ.Β.6.}.Ε.- -Τ.7.Ζ. Οεε. θνήσκει. 
καθεζόμην Ἀ. ἐν δίφροις Α.Β.0.Ε. 

ὅ τι δέοιτο χρῆσθαι] ϑϑ΄1γ21}15 ν] ἀδέατ 
6586 Ἰοσὰβ 46 Εδβρυ!]. Αἰμθη. 1, 2: 
Τούτων μὲν τῶν ἀρχῶν οὐδὲν δεῖται ὁ 
δῆμος μετεῖναι 5οε. αὐτῷ. ΒΟῊΝ, Οὐοηΐ. 
5» 4:90. 

42. Μελανδῖται] ίορμδηῖβ ΒγζΖ.: 
Μελανδία, χώρα Σιθωνίας. Τὸ ἐθνικὸν 
Μελάνδιος καὶ Μελανδία, ἈΌΠῚ σοάθχ 

Βεμάϊρ. Μελανδιὰ, υπά6 τεοία Μεΐπεκ- 
15 Μελανδίτης. 

Τρανίψαι ϑίεορῃ. ΒγΖ.: λαδεψοὶ 
καὶ Τρανιψοὶ, ἔθνη Θυνῶν. Αρυᾶ Ηε- 
ΤΟΘΟί ΠῚ 4, 023 ᾿πΐρϑτ ΡΟΡαΪοΟΒβ ᾿ΓΏΓΔΟΙΘΡ 
ΤΩΘΠΊΟΥΔΠΓαΓ Νιψαῖοι, 4108 σΟΙΊΡδτΤᾶ- 
νἱς Ζευπῖαβ. Θαϊάπὶ Ηδβνοῇ! Τρα- 
νιψοὶ, ἔθνος Θράκιονὶ (ὍὩἔΜΝ, Πε- 
ορῃοϑβί. (ἴδῃ. Ρ. 77: 2. ἸΠΐθΥ ΠΟΠΊ]η8 Ἰῃ 
Ψψος, Τράνιψος τὸ ἔθνος. Ἐῤ᾿ εδοάδπὶ 
δοοθηΐα ϑίερμδηὶ οοα. Βεμαϊρ,. 

ταύτης τῆς χώρας] Ουε Ἰοσα [1] 
ΤΏΓΔΟΙοΡ ΡΟΡῸΪ: Ἰποο]ποτϊηΐ αἸ56] Ροΐ- 
εβῖ Θχ ΤΒυογά. 2,9 07: ᾿Εγένετο δὲ ἡ 
ἀρχὴ ἡ ̓ Οδρυσῶν, μέγεθος ἐπὶ μὲν θά- 
λασσαν καθήκουσα ἀπὸ ᾿Αβδήρων πό- 
λεως ἐ ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον τὸν μέχρι 
Ἴστρου ποταμοῦ εἴο. ΖΕΌΝ. 

᾿Οδρυσῶν Θυῖϊθι5 ραγοθδΐ ραΐον ὅ'6δι- 
1Π206, ἃ αὰο αἀἰδῆηρσιεπαιπβ ϑθαΐῃ 65 
Οἀγγβαγιπὶ τὸχ δρᾶ ΓΠπογα, 2, 907 
εἴς., σα]ὰβ ροβύ οδιίατη ΟαγυβαΓ Τὴ 
ΤῸΒ ἸΤΤΪΠπιΐθρ. Υ΄. 8664. δπηοῦ. ΕΥθ- 
ΠΆΘΩ διΐθιη νοσεῖν 46 ὙὈ15 οἶν1}- 
Ὀιι8. 

Μηδόκῳ] Η. ὅν. 4, 8, 26, ἀ6 ΤΉγα- 

ΒΥΡ.]0 ΑἸΠΘΠΙΘ βἰτιπη ἄσπρο: Καταμα- 

ἐτράφην Β. 23. βλέπων Β. 

θὼν στασιάζοντας Μήδοκόν τε τὸν Ὃ- 
δρυσῶν βασιλέα καὶ Σεύθην, τὸν ἐπὶ 
θαλάττῃ ἄρχοντα, ἀλλήλοις μὲν διήλ- 
λαξεν αὐτοὺς, ᾿Αθηναίοις δὲ φίλους καὶ 
συμμάχους ἐποίησε. ὍΡΙ ΠΡ ἄσο 
᾿Αμήδοκον. 5οογαΐεβ ἃ ΡΒ ΡΡατα 

. 82 Ὁ : Οἴανπερ εἴχομεν Μηδόκῳ 
τῷ παλαιῷ (εὔνοιαν) διὰ τοὺς ἐν Χερρο- 
νήσῳ γεωργοῦντας, ὉὈῚ Μαμββδοιβ δΧ 
Ηδ ροογδῆοπθ ᾿Αμαδόκῳ 5010] νοΐα!. 
Ε͵ὰ5. ρου ρου παϊδ ἀβαᾳὰθ δᾶ 
ΟΠ υβοηθβιπῃ ΤὨγδοσαπι. Ασϊβίοίβ 88 
Ῥοϊτῖο. », το ϑϑαΐμεη Γγδσετα 1Πη81- 
ἀϊαπίθετη Ατηδάοοο ποιηϊηδί, “Σεύθης ὁ 
Θρᾷξ ᾿Αμαδόκῳ στρατηγὸς ὦν. Ἀ)1ο- 
ἄοττιβ 13, Τοῦ Μήδοκον καὶ Σεύθην 
τοὺς τῶν Θρᾳκῶν βασιλέας ΑἸΟΙΒΙΔΑῚ 
ΔΙΆΙΟΟΒ ΠΟΙηΪηδέ, εἴ 14. 94 5ΙΠ2]ΠῈ6Γ, 
ὉΌῚ ᾿ΤΏΓΤΑΒΥΌΙΪ τὸὲβ ροβίαβ ΠαΙτδῖ. 
Υ βββθιηραβ Ατηδάοοιπ,, ΔΗ [16 1581- 
τη ΤἬΏΓΒΟΘΠΙ, 6χ Ῥδυβδηϊδθ 1, 4 
σοτηραταῖ ; ββὰ Ῥαμβδηϊαβ ᾿Αμάδοκον 
δυτη εχ ΗΥρευθογεὶβ δάν θη ββα γεΐεσέ : 
σοπίγα [Ο, 22 Λαοδόκος 146 πὶ νοσδίαγ. 
ΤλΟΘΌΙΣ τϊῆὶ σοΙραγα8 ᾿Αμαδόκους 
τηοηΐαβ εἴ ρΡοραϊοβ ᾿Γτδοῖθο ἀραα Ρίο- 
Ἰαπηεθιιτη (ἀβορσγαρθιτη, 405 δα Ὗ0]- 
ἨΪΏΪ8 διιβίυ 8 }15 ραγίθμη οὐἹεπίδ!θμ στα- 
ἔεγσι (δίίζογοσ. ΟΗΝ, Βασιλεὺς νο- 
οδογ ϑϑαῖηεβ δἰϊαπ 7, 7. 22, 868 ἄρ- 
χων ἐπὶ θαλάττῃ ἢ. 3: τό. Ιοοτ Η. 
ατ. δυΐθιη ρευηθέ Ποὴ δα ἢ ἰεδιη- 
ΡοτΙα, 868 δᾶ ἃ. Α. . 300. 

48. ἐνδίφριος) ὅδ᾽. 5. 238. Τηΐτα 3. 
20: Ὡς τιμώμενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ 

οὐ Ν δ δ... .. 
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“ ͵7ὕ ΄- ΄ 7, Ν » » 

φριος αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἴη ἄνδρας, 
Χ 3 ς σι 5, Ἀ 

ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς. εἴ τι δυναίμην κακὸν ποι- 
οίην καὶ ζῴην μὴ εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων 

34 ὥσπερ! κύων. ἐκ τούτου μοι δίδωσι τοὺς ̓ ἄνδρας καὶ τοὺς ἵπ- 
πους οὺς ὑμεῖς ὄψεσθε, ἐπειδὰν ἡ ἡμέρα γένηται. καὶ νῦν ἐγὼ 
ζῶ τούτους ἔχων, λῃζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πατρῴαν χώραν. 

Χ 

εἰ δέ μοι ὑμεῖς παραγένοισθε, οἶμαι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ῥᾳδίως 
ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

“Δ 5 4 Ἐ “ . 7] 57 “σι 

Τί ἂν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, τῇ 
΄ ͵7] ΄ ΄ Ν ΄ο ξ΄. 

τε στρατιᾷ διδοναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρατηγοῖς : 
΄ὔ “ : Ὁ Ε] ῇ ε ε ’, “- . 

46 λέξον, ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὁ δ᾽ ὑπέσχετο τῷ μὲν 
ϑ, Ν “ Ν ἰδ “ “ Ἅ 

στρατιώτῃ κυζίκηνον, τῷ δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, τῷ δὲ 
“- - ε 7, ΩΝ , 

στρατηγῷ τετραμοιρίαν, καὶ γῆν ὁπόσην ἂν βούλωνται καὶ 
7 ἃς 7 ᾿ δ ᾽Δ ᾽ ᾿ Ἁ 

47 ζεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ θαλάττῃ τετειχισμένον. ᾿Ἐὰν δὲ, 
ΕΠ ἀν τὸ Ξ -- ΄, χ ΄ὕ 3 ,ὕ 
ἔφη ὁ ΞΞενοφῶν, ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά 

΄ 3, ΦΑ, 7ὔ 3) 7 5 Ἅ “ 

τις φόβος ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἡ, δέζει εἰς τὴν σεαυτοῦ, 
ΕΝ ΕΣ ’, ΄ Ν ᾿ ’ὕ « 3" Φ Ν » 

48 ἐὰν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; ὁ δ᾽ εἶπε, Καὶ ἀδελ- 
΄ ᾿' Ἁ ’ὔ 

φούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ κοινωνοὺς ἁπάντων 
φ' Ἂ ᾿ ω Ν Ἁ 35 μααὶ χω Ν 

ὧν ἂν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δὲ, ὦ Ξενοφῶν, καὶ θυγα- 
»»)Ἅ 7 ΙΝ εὐοῇ ΑΝ» 4 5 , , 

τέρα δώσω, καὶ εἴ τις σοὶ ἐστι θυγάτηρ, ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ 
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οἰκέτης Ὁ. δυνατὸν Α.Β.ῸΕ. ἐκβάλλοντας Δ. ἐκβαλλόντας Ι.., ποι- 
οίμην Ὁ).Ε'---ἴἱὕ  Γ. ὥσπερ κύων οτη. Α.Β.Ο.ἢ. 34. ἐκ τούτου μοι δίδωσι] 
μοι δίδωσι (Οὐ. ἴῃ Ἰδσυπᾶ 9 1 ογάριιπὰ Θδ θη τπ., 46 αιλὰ ΟἸοίιπι δα 8. 15, ὉΠ46 
ἐκ τούτου ὁ μὲν δίδωσι Β. ΓΛΌΥ] ληιζόμενος. ,Παραγένησθε Α.Ζ. ὑμῶν 
οἴὴ. Α.Β.0.Ε. 45. τί ἂν οὖν Α.Β.Ο. Οεί. τί οὖν ἄν. δούναιο Α. εἰ οὖ τε 
οἴη. ἃ. ἀπαγγέλλωσιν Β.(.Ζ. ἀπαγγέλωσιν ἐπ οἱ:  ἀπαγγείλωσιν. 46. 
δομοιρίαν Α. γῆν] ζν Α. 47. ἐὰν Α.Β.Ο. (Οὐ. ἄν. πειρώμενοι Α.Β. 
ΟΕ. Οὐδ. πειρώμενος. διαπράξωμεν Ἐ ἢ Ν. πράξωμεν Α.Β.Ο. Οθι. διαπράξω- 
μαι γε] διαπράξομαι. ἀπὸ ϑομερίογιιβ Μεθ. ρ. 84. [ΔΌΡΥ] ὑπό. μακεδονίων 
Α.Ο. Βονα ΒΑΕ. ΤΑΡτῚ δέξη. σεαυτοῦ Α.Β.Ο. Οδί. σαυτοῦ. ἐὰν 
Δ, Β.Ο. Ομι. ἃἀ ἀπιέναι βούληται Α.Β.Ο. (ὑεῖ. βούληται ἀπιέναι. παρὰ 
σὲ ἐ Α. 5.0. ΠΝ πρός σε. 48. κτᾶσθαι Α.Β.Ο,Ε. Οδι. κτήσασθαι. εἴτι 
σοὶ ΕΚ.Ι,. σοι ἐστὶ Α.Β. σοί ἐστι Β.Κα.1,. 

δίφρῳ Σεύθη καθήμενος. 'ΓΏγαςοΒ. οὐ- 
ὯΔ ΔϑϑιΠθθαηΐ, ΠῸΡ δΔΟΟΠΠ ΘὈδηΐ 
ατθθοο τοτο. 5ΟΗΝ. 

πλαγείς" 4,8» 82: ᾿Επικύψαντα ἔδει 
ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. 

ὑπέσχετο] ]η16]]. τοῦ μηνὸς, αὐ εδ8ὲ 
ὥσπερ κύων] ῬΙΓΆΠΙΓΟΓ ΟΥτορ. ΣῊΝ Ὲ 

20" Προσάλλεσθαί σε δεήσει, ὥσπερ 
τὰ κυνάρια. ἘΞ τε ρα 54: 8} μητὶ 
ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε συλλέξομαι, ἃ ὥσπερ 
τὰ θηρία" “7.4 τὴ: εῶς φοβοῖντο ἑ ὥσπερ 
μορμόνας παιδάρια" 4; Ἴ; 6: “Ὥστ᾽ ἡ- 
ναγκάσθησαν οἱ ἱππεῖς ὥσπερ νυκτερί- 
δὲς πρὸς τοῖς τείχεσιν---προσαραρέναι. 
Οὗ ΒΌΡΓΑΊΙ, ὃ, 2Ο: Ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ 
κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκ- 

Ϊῃ ΨΆΡ. 50}. 7. 2, 10. 
47. ἀπὸ] ΟΥγτορ. 3, 2. 52: Τοῦ ἀπὸ 

τῶν πολεμίων φόβου: ΗἸρράτοΉ. 8, 15 : 
ἐφψῶρ ἀπὸ τῶν ἱππέων, σοηΐεγί 5'6Π6- 
ΒΓ. 
48. ἐνδιφρίους] Υ. δα 5.52 ; 46 ἀδελ- 

φοὺς δα 5. 25. 
ὠνήσομαι) ἨἩδογοάοΐίαβ ἀ6 ΓΓΏΤΘΟΙθτΙΒ 

5» 6 : ᾿Ωνέονται τὰς γυναῖκας παρὰ τῶν 
γονέων χρημάτων μεγάλων. Επηδπὶ 

[19] 

[320] 
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νόμῳ, καὶ Βισάνθην οἴκησιν δώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον 
χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ. 

ΚΕΦ. Γ. 

᾿Ακούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες ἀπή- 
λαυνον" καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ, καὶ 

2 ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγέ- 
νετο, ὁ μὲν ᾿Αρίσταρχος πάλιν ἐκάλει τοὺς στρατηγοὺς 
καὶ λοχαγούς" τοῖς δ᾽ ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς ᾿Αρίσταρχον 
ὁδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκαλέσαι. καὶ συνῆλθον 
πάντες πλὴν οἱ ΝΝὝωνος" οὗτοι δὲ ἀπεῖχον ὡς δέκα στάδια. 

3 ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ξενοφῶν εἶπε τάδε. ᾿Ανδρες, 
διαπλεῖν μὲν ἔνθα βουλόμεθα ᾿Αρίσταρχος τριήρεις ἔχων 
κωλύει" ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν" οὗτος δὲ 

ὁ αὐτὸς κελεύει εἰς Χερρόνησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους 
πορεύεσθαι: ἢν δὲ κρατήσαντες τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, 
οὔτε πωλήσειν ἔτι ὑμᾶς φησιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε 
ἐξαπατήσεσθαι ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσθαι μισθὸν, οὔτε 
περιόψεσθαι ἔτι ὥσπερ νυνὶ δεομένους τῶν ἐπιτηδείων. 

4 οὗτος μὲν ταῦτα λέγει: Σεύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον 
ἴητε, εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. νῦν οὖν σκέψασθε πότερον ἐνθάδε 

» ἀσνν ὧν ὑν σαι υνσισασασ τ ϑϑαιοοΝ 

βισάνδην Α.Β.Ὁ. 1. ἐγένοντο Οἴ.. Η“7..1 στρατοπέδῳ ΑΒ. (εἰ. 
τῷ στρατοπέδῳ. 2. ἐγένετο τὸν μὲν ἀρίσταρχον. ὁδὸν ἐᾶσαι τη 6115 ΟἸη ββὶβ Ἀ. 
καὶ λοχαγοὺς οἵη. Β.Ο.Β. μὲν οἵη. Η.].. ἀπεῖχον Α.Β..Ε. (Οεΐ. προεῖχον. 
3. ὅδε ροβί ἀρίσταρχος ΟΠ]. Α.Β.Ὸ.Ε. ὁ αὐτὸς 0.Ε.Η.1.Κ.2. (εἴ. αὐτὸς ἔοτ- 
[588 ΡΓῸ αὑτός. κελεύει. εἰς “χερόννησον Ἂς κελεύει εἰς χερρόνησον Β.Ο. Οεί. 
εἰς χερρόνησον κελεύει. ἔτι ὑμᾶς φησιν Β.Ὁ. "αὶ ὑ δεῖ εχ ἡ Θδή θη πη. ἡμᾶς 
ἔτι φησίν Ἀ. ἔτι φησὶν ἡμᾶς ῷ. (ὐεῖ. ἔτι φησὶν ὑμᾶς. ὥσπερ ὃ ἐν Ὠ.Η.---Ἰ,.Ζ. 
ἡμᾶς Ἐ. μᾶλλον ροβῖ λήψεσθαι οἴη. Β.(.Ε.. ὑμᾶς---περιοψ. οἵη. ἃ. δεομέ- 
νους Α.Β.(Ο. Οεῖῦ. ἐνδεομένους. Α-- 4. σεύθης] ἴα Οὐ. τη. τϑς., πὶ ρΡῃ. ἄλλος. 
ἴητε Α.Β.Ο.Ε. (Ο(. ἦτε. ποιήσειν] ποιεῖν (. ρτ. 

ΤΠΟΓΘΠῚ ΟΠ ΡΟΡῚ]}15 ΟΥἸΘη15 εἰ ὅτω- 
ΟἾ8. Δ 415 [1588 οχ Ασιβίοίθβ Ρὸ- 
10. 2, ὃ οβίθρῃμαις δ ριβκιιβ : Τοὺς 
γὰρ ἀρχαίους νόμους λίαν ἁπλοῦς εἶναι 
καὶ βαρβαρικούς" ἐσιδηροφοροῦντό τε 
γὰρ οἱ Ἕλληνες καὶ τὰς γυναῖκας ἐω- 
νοῦντο παρ᾽ ἀλλήλων. (ἀγδϑοὶ δη[14 0] 
ἕδνα νοςαθδηΐ ργοίϊατη, 410 ΒΡΟΠΒῈ5 
ΠΠτᾶπὸ τϑαἀθιηΐδιη ἃ ραυθη 0 8 ΔΟς6ρ6- 
ταῖ. 5ΟΗΝ. 

Βισάνθην] ϑίερῃ. Βγ2. : Βισάνθη πό- 
λις Μακεδονίας κατὰ Θράκην Ἑλληνὶς, 
ἄποικος Σαμίων, ἈΌΪ ρὶπνα ἀθ ορριάο 
οὐ ρογίι 6]11 ροβίθα Ἀεοήδϑβε, ππης ἢο- 
αοδίο νοςαῖϊ Ἰπίθυργοῖθβ, αὶ εἴβὶ ἰῃ- 
δρύμπ 6586 ἀπ᾿ μηδαγονταηΐ Μακεδονίας 

ἀθ ἴοσο ααρὴ Ηεογοαοίΐαβ ἴῃ Π6]168- 
Ροπίο, Ρίο]θιηϑο5 ἴθ Ῥγοροηθαθ ρο- 
ὨΪΐ, ποη νἹἀδυπιηΐ ἰάθη ἰἃ παπᾶ ἀὰ- 
Ὀἷδ οχ Ργϑοοα, Βισαλτία 6556 Γαρθίϊ- 
{πη} οἱ ἀεἸθηάστη. 

1. ἐπὶ στρατοπέδῳ] Ῥ5.- Ατϊδίοῦ, (- 
Θ0η. 2, 34, Ρ. 1352, 34: Ταἀνδράποδα 
τὰ ἐπὶ στρατοπέδῳ ὄντα. ἴΠ01: αηΐβ 
ΒΕΚΚδγαμπ ἐπὶ τῷ στρ. Οοηΐ. δα 6, 5,4. 

8. διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους] Υ. ἢ, 1, 14. 
πωλήσειν] αὖ 7, 2, 6. 
δεομένους τῶν ἐπιτηδείων] (ἰἀγεηΐο5, 

αὖ 7,1, 9, ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι, Ὁ] 
ΠΟ ΤΪΠ118. 1Π|1{116Π0 ΔΡΡΟΠαΙ Ομ καὶ 
οὐκ ἔχοντες απᾶτη ἢἰς ῬΥΘΘΡΟΒΙΠΠΟΠΘΠῚ 
δαἀσαηΐ ἀθ(οΓΙΟΓΕΒ. 
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“ ,ὔ Ἃ Ν 7 ᾽ ἣ 

μένοντες τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελθὸον- 
Χ Ὁ “ ΄ Ε ΄ Ὑ, 

τες. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε ἀργύριον ἐχομεν 
Α͂ 7 ΄-“- ᾽ » 

ὥστε ἀγοράζειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου ἐῶσι λαμβάνειν, ἐπαν- 
ῇ » Ν ΄ “ ἘΣ ΔῈ 55 ΄ 

᾿ελθόντας εἰς τὰς κῶμας ὁθεν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, 
ἐκεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια ἀκούοντας ὅ τι τις ὑμῶν. δεῖται 

6 αἱρεῖσθαι ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. καὶ ὅτῳ, 
ἐφη; ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες" 
᾿Απιόντες τοίνυν, ἔφη, “συσκευάζεσθε, καὶ ἐπειδὰν παραγ- 
γέλλῃ τις, ἔπεσθε τῷ ἡγουμένῳ. 

. ᾽ ,ὔ ᾿ 

7 Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. ΝὝέων [5] 
Ν Ν 5.5 ΄ 57. Υ 3 7, ᾿ ς 

δὲ καὶ παρ᾽ Αριστάρχου ἄλλοι ἐπειθον ἀποτρέπεσθαι" οἱ 
3 ὦ ’ὔ ᾽ 

δ᾽ οὐχ ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ ὅσον τριάκοντα σταδίους προε- 
7 ω ’ ΄ι Ν ἊΝ 

ληλύθεσαν, ἀπαντᾷ Σεύθης. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν 

τούτου .Β.Ὁ. βουλεύσεσθαι ἃ. βουλεύεσθε Ζ.. 
“Δ αἷῦ ἴῃ τηᾶγρ᾿. γα το Ἰὰ ααοα ἰΔΟΒΥ͂ ΘΥΆΡΠΙςΘ ὡς [.,.᾽ 
δο.. Ὁ. ρΡΓ., σα κεῖ Δα αἱ τη. τβα. 
[γε] ΝΕ ἐπανελθεῖν---ἐῶσι Ἐ,. 
Ῥοβίίο ας Ὁ. ἐῶσι) ὦ ὦσι Β.. εὖ ξογίαβ5θ (Ὁ. ργ.., αὶ ἐῶσι πη. ΤΕΟ. δὶς αὐ 48 
ῬΓ. ρραγθαῖ ο, τὰ ἐπιτήδεια ἀκούοντας .Β.(.}}, (εἴ. τὰ ἐπιτήδεια καὶ ἀκούον- 
τας. ὑμῶν τη. γ6ο. (ὐ., αὐ πο ἀρραγϑαΐ 4υ]α ΡῥΓ. [πο . δοκῶ Ζ. 6. 
εὐ 7. 84 ἀπαντᾷ ΠΡ ΞΟΡῈ Ομ. Β. οὕτῃ 4 Ηὐθγαγατη ϑρδίο. καὶ ὅτῳ γε ἔφη 
Ἀ. Ο. πη. ΤΘΟ.. αἱ γε Εἴ... η ἰδηΐι1η Δρραγθαῃΐ α6 ΡΓ. ((οπῇ. νΆΓ. 807. 5..6.. 22.) 
καὶ ὅτῳ Ε'. ὕϑε: καὶ ὅτῳ ἘΠ ἀράτω] ἀνατεινάτω Α. χεῖρα ΟΟ. πῃ. ΤΕ6.; 
τὸ ἀθ Ῥγ. δοοθηΐαβ ἰδηΐατη εἴ α Δρραγεδηΐ. ἅπαντες Α.(0.Ζ. (εἴ. πάντες. 
ἀπιόντες τοίνυν ἔφη (ὦ. τη. τΤεο., υὖὐ 46 ΡὈΓ. ἡ ἰδηύτιπι ἀρραγαδῦ. παραγγέλλῃ Ὁ. 
παραγγέλῃ Α. (Οεΐ. παραγγείλῃ. τις ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ Ό. τι. τ66., αἱ 6181} 
δρραγϑαῦ 6 ρσ. . ταῦτα Α.Ο. (Οὐ. τοῦτο. οἱ δ᾽ εἵποντο. νέων δὲ καὶ τη. 
τος. (Ό,, Οὐ] 118. ΡΆ 1110 ΔΩρΡ ΒΕΟΓΟΒ ἀπλοί8. 18 ΠῈ ΔΗ τλθ8 ΠΊΘΠ118 ΘΠ ΤῚ 4 ΨΕ] 5. 
100. Βραΐϊιιπ) το]! παπιογθηΐ, ἃ Πα] αϑιηο αι! 11η68 -------- Ἰηἰετροβιία Θχρ]θίαπη 
εβδί. Ργϊπηα Ψ6͵ΓῸ τηϑπιι ΑἸ φα]α βοτιρύαπη ἔα Ἰηΐου εἵποντο εἴ έων, 46 αττ0 
γ. δῃηηού. Ε]υβάθμη ΤΘο, τε ππι8 Βα ηῦ τηοχ ποτρέπεσθαι οἰ σταδίους προελη. 
ΝΠ ΡΓ΄. ἔπ στάδια. τριάκοντα] πεντήκοντα Η.---ἰ,. προεληλύθαμεν "Ἰ᾽. 

ἐπαν. ἐμοὶ μὲν οὖν] 
Ἐ. δοκεῖ ὉΠ Α.. 

τὰ ἐπιτήδεια ροϑί λαμβάνειν οἵη. Α.Β.0,, 
ἐπανελθόντες Α. Β. οἴ ΒΌΡΕΙ ες ἴῃ. ΤΕΟ. 

4. τοῦτο βουλεύσεσθε] «ππι1π86 οἱ 
ΔΙΙΟΓΤΌΤΩ τούτου (ὑδδΐία]1Ὸ τηπίανι ἴῃ 
περὶ τούτου (ΟῊΝ. ό, 1, 23: Τὰ 
ἄλλα, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, βουλευ- 
σόμεθα. 

4: ᾿Ατὰρ δέει τι αὐτῶν; 8,23,19: Δεόμενοι 
Κύρου ἄλλος ἄλλης πράξεως. ΒΟῊΝ, 

7. Νέων] Ηυ)}5. σΟρΙδα απστη 5. 2. 
αἸοΐξφθ δι ὡς δέκα στάδια ΔὈΐαϊ556, 
τηῖτατὰ απ0α ἢἰς ΪΝΝεο αἸοι αν Τη1]}165 

Ὄγτορ. τ, 4,1 

εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελθόντες] Τιιηι 
αἰοηιιηι σιηι νυεοηογέϊς αὐ ἰοοσα, κώμας, 
ὅθεν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν τὰ ἐπι- 
τήδεια, 8. Βοατιεηῖ!5. ΞΟΗΝ, 6 αι- 
8 7, 2,1 

5. οἱ ἥττους ἐῶσι) ἸΏσΟ].6. ὈΔΥΘΔΙῚ 
ΨΙΟΟΤΤῚ ἃ ΠΟὈΪΒ ψΙΟΟ ναὶ 1ΠΓΘΤΊΟΥΘΒ 
Ὠὰηετο. 5ΟΗΝ. Αα ριυϊβ ἐῶσι 1η- 
161}. ΓΔοθαδοιη ]!. 

ὅ τι τις ὑμῶν δεῖται) 4 φιαηι γϑηι 
ηινῖδ ορόγα νοβίγα υἱὲ τοἰϊέ. Τα ΖΘΌἶπι5. 

: ἘΠ τι τοῦ βασιλέως δέ- 
οιντο, τοὺς παῖδας ἐκέλευον Κύρου δεῖ- 
σθαι διαπράξασθαι σφίσιν. 1Ὁ]4. 2,1; 

ΧΟΠΟΡΠΟΙΠΙΙΒ 50]]1οἴαβ8θ. ἰποα οἴβι 
ΘΓ] Ρούαϊξ ἴῃ ἸΠΠΏΘΥΘ, τηῖγα [ΔΥΏΘῊ. Β01]1- 
Ρύατα ( ΡΓ. 4Ὰ] 816 : εἰποὸ. τὸ . πρότο. 

ἔων δὲ καὶ παρ᾽, ᾳυδβὶ Δ] Ὀ]Δπ6 πο- 
ΓΘ ῬΓῸ ΠΟΙΠΪη6 ΝΕΟΙΪΒ ροβιύατῃ ἴὰ- 
ΟΡ ἸηΐΟΓ εἵποντο εὖ δέ. Ναιη οἴβὶ 
1Π04 «πο εβϑῦ ᾿πίου εἵποντο. οἵ. έων, 
ἸΘΡῚ ροβϑὶῦ εἵποντο πρόσω. νέων, αὖ ν]- 
(οΥῚ ροββθ δῃηποίαὐ 1) ἀθποσιιβ, μος ἰα- 
ΤΏ 6 ἸΟΟΤΙΠῚ ΥἹΧ Βιαθεῦ. Οοηΐ. ὅλ εν μ 
Οἱ στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον 
ἡγοῦντο, οἱ δὲ εἵποντο ἀναλαβόντες τὰ 
ὅπλα. 

αὐτῷ] ϑοιίμς. 
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7 5. δ σ“ “ Ψ δι ’ ΕΥ̓ 

προσελᾶσαι ἐκέλευσεν, ὅπως οὁτι πλείστων ἀκουόντων εἴποι 
σὰβ Ὁ σὺ: ἢ 7 5 , “ 53 

8 αὐτῷ ἃ ἐδόκει συμφέρειν. ἐπεὶ δὲ προσῆλθεν, εἶπε ἵΞενο- [4] 
“- Ἡ “- νι θ σ“ λλ ἕξ. ἣν ΄7 

φῶν, Ἡμεῖς πορευόμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα 
3 “-“ 4 - ΄- ΄΄ σ΄ 

τροφην᾽ ἐκεῖ δ᾽ ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ Λακωνικοῦ 
«ς 7 ἃ «ἃ ᾽’ὔ “ “5 

αἱρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ εἰναι. ἣν οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ 
ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ νομιοῦμεν ξενίζε- 

οσθαι. καὶ ὁ ̓ Σεύθης ἐφη, ᾿Αλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς 
ἀθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας ἡμῶν 
ὅσον διελθόντες ἂν ἡδέως ἀριστῷτε. ᾿Ηγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ 
ἔξασαι “ ΕῚ Ν ΕῚ 7] ᾽ » ἃ “- “ ΄“- 

τοιβξενοφῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συνῆλ- 
ε “ Ν Ἵ ΄ ΄ » μ ἊΝ 

θον οἱ στρατιῶται, καὶ εἶπε Σεύθης τοιάδε. ᾿Ἐγω, ὦ ἂν- 
ε κ“ ’ Ν Ν - 

δρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοὶ, καὶ ὑπισχνοῦ- 
ς “ 7 “ 7 ΧΝ ΄- Ἀ 

μαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυζικηνὸν, λοχαγοῖς δὲ 
Α ΄ Ν ͵ 327 Ἁ 7] Ν 5 

καὶ στρατηγοῖς τὰ νομιζόμενα: ἔξω δὲ τούτων τὸν ἀξιον 
τιμήσω. σῖτα δὲ καὶ ποτὰ ὥσπερ καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας 

΄ “ ε ͵ Ββ Ὁ ε ’ 5 ’ὔ 3. 

λαμβάνοντες ἕξετε: ὁπόσα δ᾽ ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς 
327 “ “ 7ὔ ΄- : Ν 

ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατιθέμενος ὑμῖν τὸν μισθὸν πορίζω. 
ἈΝ Ἁ ’ὔ, Δ ΄“ 

καὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα ἡμεῖς ἱκανοὶ 
» ΄ 7 ΄ Ων ΄ “ ἣ 

ἐσόμεθα διώκειν καὶ μαστεύειν: ἂν δέ τις ἀνθιστῆται, σὺν 
σ΄ “ ΄ 7 ΄“ ’ 

1) ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσθαι. ἐπήρετο ὁ Ξενοφῶν, Πό- 
Ἁ Ν 7 » ᾽ὔ] 7, Ἅ, ’ 

σον δὲ ἀπὸ θαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσθαί σοι τὸ στρά- 
» “ ω « ᾿. « “ 

τευμα; ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, Οὐδαμῇ πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν, 
΄ Ἀ ΄ 

μεῖον δὲ πολλαχῇ. 

[5] 

-- 

Ι -- 
᾿ὐϑϑδυνα, ἡ . 

Ὗ 

ὅτι Δἀάυπί Α.Β.(.Ε. 
Οεί. εἶπεν ὁ ξενοφῶν. 

8. προῆλθεν ..--. εἶπε ξενοφῶν Α.Β.Ὁ. 
ἕξειν τὸ στράτευμα Ἀ.Β.Ο. (εἴ. τὸ στράτευμα ἕξειν. 

τῶν οἴη. ἃ. σοῦ καὶ τῶν οἵη. Β. δοκῇ Δ.Β.ὉΟ. δοκεῖ Ε΄. Οεΐ. δοκοίη. ἐστιν] 
εἰσὶν θ᾿ Γ. ξενίζεσθαι Δ.Β.Ὁ. (ει. ἐξενίσθαι. 9. ἔφη ΔΑ.Β.Ο. Ὁει. 
εἶπεν. πάντα] περιττὰ Ζ., αἱ 4. 2, 23. ἀπελθόντες ἘΙ. ἀριστᾶτε Ἀ. 
ἀριστώητε Β.Ὁ. ἀριστῶτε Ο. Οεί. ἀριστῶμεν. 1ο. εἶπε σεύθης ΟΟ. τα. 866., 
αὖ ΡΥ. ΠΟῚ ΔΙΠΏΡ] 5 ἀρραγθαύ. ὥὸραϊϊιπι οδρὶξ εἶπεν ὁ σεύθης, αἱὲ Β. (Οεἔεγαχα 
βηϊία οαπὶ γος. ὑμῶν ραρίηα αἰ(ΐα οἵ τηδάουθ σουιρία, οἵ Ἱποὶριθπΐθ οσὰπῃ 
στρατεύεσθαι βεευπαα ααδίθ ΠΙΟἢἾΒ κῇ οπιηΐα 180 Ρουβρίοιδ οἵ θ6π6 οσοηβογναΐα 
τη Ὁ. συστρατεύεσθαι 1. δώσειν τοῖς στρατιώταις Α.Β.Ο.Ε.Β. τοῖς 
στρατιώταις δώσειν Ν. (ὑεῖ. τοῦ μηνὸς δώσειν. δὲ Α.Β.Ο. Οεί. τε. καὶ 
οἴη. Κ. ἀλίσκηται Ἐ. ἁλίσκητε Α.Ο,, φὰὶϊ ἀθο δ᾽ ἀναλίσκητε, Ἐ᾿. αὐτὸν 
Α.Β.Ο.Ε. 11. καὶ τἀῦτα (516) ) φεύγοντα Α. ἂν Α.Β.Ὁ. ει. ἦν. ἀν- 
θίσταται Α.Β.Ο. Οεί. ἀνθίστηται. 12. ὁ αθάπηΐ Α.Β.0.1.Κ.1.. θαλάσ- 
σης Β.Ο.Ώ). θαλλάσης ΔΑ. δὲ οτῃ. Α. 

πη. ΖΕΌΝ. 
12. θαλάττης] “Τὴ γοροηξϊδ 15 ἴο 

6 τιπἀογβίοοῦ ; {ῃ6 5θὰ, ΟἹ ΨΏΟΒ6 
ΒΠογ6 ἴΠ6Ὺ {πδθη νγεσθ.᾽ ἘΒΘΠΠΕ]], 17- 

8. τῶν τοῦ Λακωνικοῦ] 1. 6. τῶν τοῦ 
᾿Αριστάρχου ἀγγέλων νΕ] ἐπαγγελμά- 
των. ΗἩΌΤΟΗ."  ῬΠΟΙ ΒΗΝΉΘΒΙ ΘΙ 7, 
παρ᾽ ᾿Αριστάρχου ἄλλοι. 

1ο. τὰ νομιζόμενα] Υ. 7, 2.36; ύ,1 
εἴη. ΖΕΌΝ. 

11. διώκειν] ΟὉ νε]οοϊξαΐοτη δαιὶ- 
ταϊι5--- μαστεύειν] ΟἹ ποιιίατῃ Ἰοοο- 

ἰιδίτ. Ὁ. 267. 
πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν [π|6]]1ρ8 ἢ ἑπτὰ 

---ὁδόν, αἰ 85,16, ΟὍἫΝ, Τιοϊξαγ τα 
πόσον. 
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. Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ: και ἔλεγον [6] 
πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγει Σεύθης" χειμὼν 
μὲν γὰρ εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ τοῦτο βουλομένῳ 

Ν 7 7, Φ 

δυνατὸν εἴη, διαγενέσθαι τε ἐν φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε εἴη, εἰ 
ἕ 3 ’ὔ » λ ΄ν 7, 7 ι Ἶ ψ 

δέοι ὠνουμένους ζῆν, ἐν δὲ τῇ πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέ- 
7ὔ ᾿ Ἃ Ἕ , 2, 

φεσθαι ἀσφαλέστερον μετὰ Σεύθου ἢ μόνους ὄντων ἀγα- 
΄-“ γὼ ΑἹ ΧΝ 7 ἰν 

θῶν τοσούτων" εἰ δὲ μισθὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει 
53 ᾿: ὦ ΄ δ .- μ--πὶ ἌΣ ᾿ 3 2 

τ4εἶναι. ἐπὶ τούτοις εἰπεν ὁ Ξενοφῶν, Ἐϊ τις ἀντιλέγει, λε- 
͵7͵ 9 Ἀ Χ 5 », “ 5 Ν Ἁ 5 ἐν » ͵7 

γέτω" εἰ δὲ μὴ, ἐπιψηφιζέτω ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέ- 
7] Ὑ ΄ι Ἁ Ἁ ,7ὔ 53 

λεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύθῃ εἶπε 
΄“ [νὰ “ 

ταῦτα, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ. 
"ἡ “- . Ἁ 7 ᾿ ,ὔ 3 7 

Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνησαν, στρα- 
Ν Ἂ Ν Ν ΕἸΒ5" “- ’ὔ ϑυ  εὺδ 

τηγοὺς. δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύυθης ἐκάλεσε, πλη- 
3 Ψ 53 ΄“- 

τό σίον κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ θύραις ἦσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον 
παριόντες, ἢν τις Ἡρακλείδης Μαρωνείτης" οὗτος προσιὼν 
ἑνὶ ἑκάστῳ οὕστινας ᾧετο ἔχειν τι δοῦναι Σεύθῃ, πρῶτον 

ν Ν , ἃ κ᾿ , , 
μὲν πρὸς ἸΠαριανούς τινας, οἱ παρῆσαν φιλίαν διαπραξό- 

Ἀ Ν ΄ι 7] ΄ 

μενοι πρὸς Μήδοκον τὸν Οδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα 
77ἷ ΄σι σι 57 τὸ Υ Ἁ 

ἄγοντες αὐτῷ τε καὶ τῇ γυναικὶ, ἔλεγεν ὅτι Μηδοκος μὲν 
ἄνω εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ θαλάττης ὁδὸν, Σεύθης δ᾽ 
ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ θα- 

18 

15 [7] 

12. ταὐτὰ Μαυχοίι. ΤΓΑΌΤῚ ταῦτα. λέγοι ἘΝ.1.1{. λέγοι Ζ. μὲν γὰρ Β. 
ΟΕ. Οεϊ. γάρ. εἴη} ἢ ἢν 1.1. τοῦτο ἀἀπηΐ Α.Ο.Ε., τούτῳ Β. τε] τὰ 
Ὁ. ΚΙ... οἷόν τε ἦ Α.Β.Ὁ. οἷόν τε ἦν Ἐ. δέοι δὲ ὠνουμένους Ἐ'.---ἶ,. ΟΠ1580 
εἰ. ἀσφαλέστερον ἢ μετὰ Α. 14. ὁ απο ξενοφῶν δΔαααπὺ Α.Ὁ. ἐπιψη- 
φιζέτω Α.Β.Ο. ἐπιψηφιζέσθω Ἐ. ἐπιψηφίζεται "1.4. (εἴ. ἐπιψηφί ζετε. ἐπε- 
ψήφισε Α.Β.0. Οδῦ, ἐπεψήφισαν. “σεύθης ἈΠΡΟΘῊ ἍΤ. εἶπε ταῦτα Β.Ο. 
εἶχε ταῦτα Α. (εἴ. εἶπε. συστρατεύσοιντο Ἄς 15. τοῦτο] ταῦτα Β. τοῦ- 
τον (Ὁ, τό. παριόντες Α.Β.Ο.ἢ.Β. (ει. ἰόντες. ἡρακλίδης Β., 48] ΡΥ. εἰ, 
οἱ (. μαρωνείδης Εἰ. μαρωνίδης Β.Ο. μαρωνίδης Α. μαρωνίτης ΑἴΠΕη. 6. 
Ὁ 552... σεύθην Α. σεύθει Ἰ)ετηοίτιι5 1)6 οἴοο. 5.155. γαριανούς Α. 
ΒΟ. φιλίαν διαπραξάμενοι 1).Ε.Η. διὰ φιλίαν πραξάμενοι Ἀ. μηδο- 
κὸν Α. μηδόκον Β. οἱ Ιηἴτα μηδόκος. ἀδρυσίων Α.Ο. ὀδρυσσῶν Β.1.1Κ.1.. 
δῶρα ἢ ἦγον διδόντες αὐτῷ Ὁ). .---],.1..Ζ. ἔλεγον Α.Β.0.Ε. μηδοκὸς Α.Ο. 
ἐπεὶ Α.Β.0.Ε. Οεί. ἐπειδή. 

14. ἐπιψηφιζέτω ἀϊοϊίαγ, ᾿πίε]]θοῖο 
τις; αὖ ΒΌργα 6. 1, 25; εἴ τις ἐπιψηφί- 
ζοι. ΒΟῊΝ, ὕὐοην. 5, 2: Μόνον τὸν 
λαμπτῆρα ἐγγὺς προσενεγκάτω. Ατοἢε- 
βίγαϊιβ Αἴῃθη. 5, ριτοι Ο: ᾿Εμπίνον- 
τι δέ σοι φερέτω τοιόνδε τράγημα. 
᾿Ἐπεψήφισε αὐΐεπι αϊοϊταν ἀθ Χοπο- 
Ῥῃοηΐθ, αὖ βρὲ 4ἀ6 πιδρβίγδίθιι8 
ἀραα ἼΠππο. οἵ 81105, 46 ψφαϊθιιβ αἸοίτι πὶ 

δα Τη65. Βίερῃ. 
15. ἐσκήνησαν)] 1) 6 σοῳμδίϊοηθ 1η- 

ἰεγρτγούαϊγ τϑοΐθ [τόποι ; τὰ δια- 
σκηνοῦν, α σῶπα αϑῖγε, οϑ ἴῃ Ἡ. αχ. 

5ΌΗΝ. Υ. 4, 5, 38. 
τό. ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ θαλάττῃ) Η. 

αν. 4. 8, 26: Σεύθην τὸν ἐπὶ θαλάττῃ 
ἄρχοντα. Ὗ'. Δα 7,2, 22. (ὐδἴογιτη 60Π- 
[εὐ Π πίοι. ΤΗιιογά. 2, 97 : Κατεστή- 
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΄ 7 5 ᾿ς. Ἐπ 7, ἸΑν εἴν ως Ν 3 Ν 
17 λαττ 7). γείιτῶὼν ον ὧν ικανῶτατος ἐσται υμας και εὖ και 

΄-" ΄“ ΕΝ 3 ΄“ ), 7, “δ 

κακῶς ΤΉΡΡΌΝ, ην οὖν σωφρονῆτε, ΨὌΡΤΗΝ δώσετε ὅ τι ἂν 

ἔχητε" καὶ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ ἐὰν ̓ Μηδόκῳ τῷ 
πρόσω οἰκοῦντι δῶτε. τούτους μὲν οὖν οὕτως ἔπειθεν. 

18 αὖθις δὲ Τιμασίωνι τῷ Δαρδανεῖ προσελθὼν, ἐπεὶ ἤκουσεν [8] 
αὐτῷ εἶναι καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικὰς, ἔλεγεν 
ὅτι νομίζοιτο ὁ ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι Σεύθης δωρεῖσθαι 

» “ Χ 7, -ς Ἃ ν;) ΄ὔ Ψ 

αὐτῷ τοὺς κληθέντας. οὗτος δ᾽ ἣν μέγας ἐνθάδε γένηται, 
ε ,΄ Ν ΕΝ “ ἧς . Αἱ ΄ , 

ἱκανὸς ἐσται σε καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ ἐνθάδε πλούσιον 
΄ ΄“- ΄ ,7ὔ ’ 

᾿ο ποιῆσαι. τοιαῦτα προὐμνᾶτο ἑκάστῳ προσιών. προσελ- 
Ἂ Ν “- 37 Χ , 3 

θὼν δὲ καὶ Ξενοφῶντι ἔλεγε, Σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἰ 
Ἂ, Ἁ 7 Ν Ν ΒΥ 7 , » Ν » ΄σ΄ 

καὶ παρὰ “Σεύθῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστον ἐστι, καὶ ἐν τῇδε 

τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη "λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ 
ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν" ἄξιον οὖν σοι καὶ 

“ομεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι Σεύθην. εὔνους δέ σοι ὧν 
ἘΡΡΕ Ὑ΄" ἤὰ ὧν “ ᾿ , ΄ ͵ 

παραινῶ" εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείζω τουτῷ δωρηση: 
ε » “ 5 ΄“- 

τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσει. ἀκούων ταῦτα 

᾿ ΠΩ͂ γείτων πὰ. τεὶ. ἴῃ γ86ῈΟ ΒρΡδί]0,. οὔ. Β. ΟΠ Ἰασαμᾶ 6 Πτθγάσατη. 
ὑμῶν ἴ,. 
διακείσετε Ἐ,.,. 
18. αὖτις Βα. 

σαιτο Β.(.1. 
θάδε οτη. Ἀ. 
δὲ καὶ] δὲ Τ΄. 

καλαίσετο ἃ. 

ἂν ἔχητε] ἂν αἰτῆται Β.Ο. ἂν αἴτηται Εἰ. ἂν αἰτεῖται Α. ει. ἃ 
τῷ προσοικοῦντι διδῶτε Α.Β.Ο. 

ἤκουσεν Α.Β.Ο. Οεῖ. . ἤκουεν. 
οὗτος δ᾽ ἢν Α.Β.0.Ε. (Ὁτεἴ. οὑτοσὶ δ᾽ ἂν. 

καταγαγεῖν Α.Β.Ο.. (εἰ. κατάγειν. 
εἶ εχ ἢ φδάξγ τη ἔθοϊ (Ὁ. 

Γ6Ο. 1 ΒΡδίϊ0 2 Π {6 Ὑ18 διηΡ] ]οΥ] (ὐ., οτ. οατα Ἰδοαηα 6 [1{|. Β. 

ετε. 

οὖν αἀάυππίὶ Β.Ὁ.Ε.. 

ταπίδας Η. τὰς καλέ- 
ἐν- 

προεγυμνᾶτο Α. 19. 
ἔλαβον τη. εἶ εἰ παρὰ οτη. Δ. 
χώρας Β. 

σοι καὶ μεγαλο (Ὁ. τη. τες. Ἰῃ Ἰοςο τᾶ οἰ αῖο αὐ ἀθ ρυ. π1}1} ἀρραῦϑᾶΐ. ππαθ ὕΓῸ 
Ἦ18 Π1Π1} Ϊ5] εὐπρεπέστατα Β-: 

,ὔ 

τούτων. 

σαντο γὰρ (Τ ΠγᾶςΠ65) τοὐναντίον τῆς 
Περσῶν βασιλείας τὸν νόμον, ὄντα μὲν 
καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξὶ, λαμβάνειν μᾶλ- 
λον ἢ διδόναι. καὶ αἴσχιον ἦν αἰτηθέντα 
μὴ δοῦναι ἢ ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν" ὅμως 
δὲ κατὰ τὸ δύνασθαι ἐπὶ πλέον αὐτῷ 
ἐχρήσαντο. οὐ γὰρ ἦν πρᾶξαι οὐδὲν μὴ 
διδόντα δῶρα. ΟῊΝ. 

Τ7. διακείσεται] ἘΞ αΙ46ΠῚ κείσεται 
ῬΙδοίογο, σαοα αἸοίατη 1Π θυ θίου, αὖ 
Γαὔϊπθ Ὀθπηοβοϊιτη δεπο οοἰϊοοατὶ αἸο]- 
ἐπὶ. ΠΕ δ 2..5. 2 ΒΟΘΝΗΝ.. Βὶὸ 
ΡΙαΐ. Βεἰρ. Ι, Ρ. 345, Α: Οὔτοι κακῶς 
σοι κείσεται ὅ τι ἂν ἡμᾶς---εὐεργετήσης. 
ΕἘπτ᾿ διακεῖσθαι οἴϊατη 4110] ΡΓῸ Δ8]061Ὸ 
ἩΠαΐαση ποΐανὶ δα ΠΙοαοῖ 14, 98. Α- 
γέετε δι 60, αιοά αδβϑί ἴῃ ἀρθίθυισιθιι, 
΄Παπη) ΟΟΥΓΘοίΟυΒ νοοῖ. ΡΟδτι5 

20. τούτῳ ).Ε.1.Κ.Ζ. 
τοσούτῳ---πείσῃ οπι. Β. σαπὶ Βρδί!ο 5 1{|. 

τοῦτον Δ.Ο. Οει. 
ΓΛῸΤ] πείσῃ. 

αυδτη αποα 1π Τ]6]]1 ΟΣ 118 οβέ ἂν αἰτῆ- 
ται ἸΠ1π8 οχ ἀθργανδίίοπθ οὐΐαμῃ, ΓΘ- 
Βα] ὅ τε ἂν ἔχητε, αΠπ0α ἴῃ Δ] οΓατη 
σου πρίαμῃ 5ὶς πὖ αὐχεῖ ἴῃ αὐτῇ ἴῃ οσοα. 
ἃρπα Βαβάαιμῃ ΕΡρ. Οἵ. Ρ. 217, δ εϑὲ 
5. τύ, οἱ νἹοϊββι τ σχήσει ἴῃ στήσει ἴῃ 
Ὁ. ΒΌρτα 3, 5»11. ἼἌγετε δαΐειῃ ααΪ 
ἰηΐα]1, τοοΐθ βαηβιῦ μα] 5 ν ΓΙ σοη- 
Ἰυποῦναμ οατη ἄν ΠΟῚ ΔΡΈΟΓΘ ἢϊδ 
ἴογβ ψίδπη ἐάν τι ἄγητε. 

18. καταγαγεῖν ] ὐα!ρρΡε Ἔχβϑυϊθιη. Υ.. 

5: 9, 23. 
19. ἄλλοι τῶν ὑμετέρων] Ἐεερὶοεἰξ 

ΑἸοΡΙαάρδιῃ, ἀθ ψὰο ΝΈΡΟΒ ο. 7. Οοπῇ. 
Η. α΄. 2.1, 25 δ δῃποῖ. [Ὁ] 51|τη}}}- 
το. ΑἸοϊ δὶς τείχη ταθηηοσδηΐ ἴῃ 
οτὰ ΤἬγαοϊς. 50ΗΝ, 

[9] 



21 

22 ᾿απρὸς τοῖς κρέασι. 

ἘΠ ΝΗ: ΘΑΡ᾿ ΠῈ 999 

Ξενοφῶν ἠπόρει" οὐ γὰρ διεβεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ 
παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον. 

᾿Επεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳκῶν οἱ [10] 
΄’ “- 7 ς . Ν 

κράτιστοι τῶν παρόντων καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ 
ψ" Ἔ κ Ν " , “ Ἄδιοι ἐδ " ᾿, 

τῶν Βιλληνων καὶ εἰ τις πρεσβεία παρὴν ἀπὸ πόλεως, τὸ 
ω Χ 53 Ἂ Α 7 7 ᾿ 

δεῖπνον μὲν ἣν καθημένοις κύκλῳ" ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰσ- 
,ὔ “-“ - 53 ΄σ ΄ 

ηνέχθησαν. πᾶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν μεστοὶ νενεμημέ- 
νῶν, καὶ ἄρτοι ὥμῖται μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν 

ξένους ἀεὶ ἐτίθεντο" νόμος γὰρ ἦν. καὶ πρῶτος τοῦτο 
ἐποίει Σεύθης, ἀνελόμενος τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρ- 
τους διέκλα κατὰ μικρὸν καὶ ἐρρίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ 
τὰ κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ κατα- 

ξενοφῶν Α.Β.Ὁ. Οεῖ. ὁ ξενοφῶν. γὰρ] γὰρ δὴ Α. 
Οεί. διαβεβήκει. ἐκ παρίου ἔχων Α. 5οΥΡίο 1ῃ ΤΠΔΡΡΊΠΘ παρίου. 21. ἐπειδὴ 
δ᾽ ΑΥ̓ΠΘῃδθιι8 4, Ρ. 150 ΕΒ. Ὁ] αἴοτί 5. 21-32. τὸ οτη. Β. ῬΙῸ ἢΪ5 τῶν 
τε---κύκλῳ ΑἸΏΕη. πάντες, τὸ δὲ δεῖπνον ἢ ἦν κ. κύκλῳ. τότε δῃΐβ παρόντων ΟΤη. 
ΑΠΌ. καὶ οἱ] καὶ ὅσοι Β. καὶ λοχαγοὶ Β.Ώ.Β.Η.1.1.., 4188 ομῃ. Κὶ. 
τρίποδες---νενεμ. ΑἸΠβη. 2, Ρ. 49 Β. τρίποδες ΡΟΙΙαχ 16; 80: ἦσαν] ὅσον 
εἴκοσι Ὦ).Ἐ..---Τ Αἰῃθη. αἰγοααθ Ἰοοο. νενημένων 1). ζυμῆτες Α.Β.6.Β. 
ζύμητες Ατῆδη. Ὁ158. ζυμῆται Ὁ). Εΐγτπηο]. Μ. ". 412, 37: ΕΡΤΗ ζυμῆται οἱ μεγάλοι 
Ὠΐης ΔΗΈΓΘΠΒ. προσπεπερων. Ἀ.Β.Ὁ. πρὸς οἴη. 22. μάλιστα---ἐτί- 
θεντο ΑἸ 6ῃ. 2, Ρ. 49. Β. δ᾽ αἱ] δὲ ΑἸΒΘη. ]. ΡΥ". αἰεὶ Α.Β.Ο.0 .Ε1κ 
ἐποίησε Β. καὶ ἀνελόμενος Α.Β.0. τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους Α.Β. 
τοὺς παρ᾽ αὐτῷ κειμένους Αἴπϑη, (Οὐεΐ. τοὺς παρακειμένους αὐτῷ. μικρὰ Αἴπεη. 
καὶ ΟἸΏ. 1: ἐρρίπτει Α.Ο.0.8..---1, ῥίπτει Β. διερρίπτει ΑἸΠΕη. 
καὶ τὰ κρέα εἷ ΕΣ ΟἽ ἑαυτῷ τη. ΤΟ. ἴῃ ἸοσῸ νᾶοιο (ἡ. σὰπῈ ἸΔΟΊΊΏΙΒ 7 οἵ τὸ 
Ἰν ΕΒ. 

διεβεβήκει Α.Β.0.Ζ. 

Ἡϑγομίαπι ν. Ζυμήεις. Ζυμήτου (0η- 21. τὸ δεῖπνον μὲν ἦν καθ. κύκλῳ] 
{τὰ οἰϊδιη ἀρπα Γιοηρττῃ 2, 18, αποα Αὐα οὐπαπάμην οοηϑοαϊογμηΐ ἴηι ογϑοηι. 

μάλιστα δ᾽ αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺς [11] 

ΖΕΌΝ. 
τρίποδες Μοηϑθ ἰτρεᾶθβ, υἱ τρά- 

πεζαι ῬΥΟΡΙΙΘ αυδατρθ 68 Τ]6η886, τε- 
τράπεζαι, αἱ οχ ἢ. ]. ἀοοσεῖ ΑἰΠΘΏδριΙ8 
2, Ρ. 49. ΒΟῊΝ. 

οὗτοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν γϑοὶρΙ ΘΠ 
σΘηδα], σαδηηθδῖη ΑἰΠΘηδοιιβ νυ]ρσὰ- 
ἴδτη τοργϑοβοηίαϊ αἰσοαα ἰοοο. Κ]- 
ΒΆΤῚ ΓΔΙΠΘη ΘΘΙ 6886 ΔΙστ ΟἸΠῚ 1Π- 
ΒΟΙΘῺΒ 8118 νου. ὅσον, ἔπ ῬΥΘΘΟΙρτιθ 
δηϊβοράθῃβ οταίῖϊο τρίποδες εἰσηνέχθη- 
σαν πᾶσιν. ἴ7Π01 51 πυμηθγαμη σΟΏν]- 
ψΔΙΠ) ΧΟΠΟΡΏΟΏ Θά ΘΓ γΟ] αἸβϑεῦ, αϊ- 
θη πτῃ εγδῦ εἰσηνέχθησαν ὡς ΜΕ] εἰς 
εἴκοσι. ΞΟῊΝ. Νεαὰρ ἦσαν ροίαυϊξ 
ΟἸΩΙΙ. 

ζυμῖται] ζυμῆτες οἰϊατη ῬΟΙΠΟΙ5 6, 
22 οσοὐσχ πππ8, αὖ νἸἀείπιγ, ΒΟΚΙΚΟΥΙ ἀ6 
Ἰ5, 4] ζυμῆτες 72. Ζυμίτης ἀρυὰ 

ἃ ζύμη ἀπορπβ ροηϊῦ Εὔγτη., β6α ζυμί- 
του Υϑοῖα βουιρβιῦ Οπαδπάοιρ. δὰ Ππο- 
πηΔ ΠῚ Ρ. 903. Ἀρθοεΐα οσιηα Η]ΡΡοοΓγ. 
Ρ. ύ2ι, 40: ΓΑρτον ζυμίτην. ΑΠΙΥ]]Ὲ8 
1ῖη Μδίηθοι Μβαὶςοῖβ Ρ. Β1 : ἼΑρτος ζυ- 
μίτης. ῬὨΠ]οΒίσ. Ν. ΑΡΟ]]. 1, 21 ὀχίυ.; 
ὉΌῚ ΟἸἸΠῈ τη816 ζυμῆται. 

μεγάλοι] τριχοίνικοι, 5.25. ΖΕΌΝ, 
22. τοῦτο ἐποίει) (Ἰοα 5ύθι! πη ΠΔΓ- 

τα θιύαγ. ΘΟΉΝ, Οταῦϊο ποῃ ἀἰ881- 
ΤῊ 118 Αὐτ]δπὶ Ουγῃ. ο. το : Θηρῶσι δὲ 
οἱ Κελτοὶ, ὅσοι μὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν 
καὶ τρυφῶσιν, ἕωθεν ἐκπέμπουσιν ἐς τὰ 
χωρία τὰ ὕποπτα τοὺς κατοπτεύσοντας. 

ἐρρίπτει] ὐτῃ ἀαίϊνο οὔϊδιη ΕΓ. 
Ττο. 720: Οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ᾿Αχαιοῖς βούλομαι 
ῥίπτειν ἀράς. Ἀρυᾶ ΑτἰΠδῇ. δαΐρχῃ δι-- 
[ογία886 οχ διέκλα γορο(ζατη. 
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,ὕ εὐ Ἂν{ΐῪ| ἅ ἃ 

23 λιπών. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καθ᾽ οὗὺς αἱ 
»» ΕΒ 9 Ἀ “ “ 

τράπεζαι ἔκειντο. ᾿Αρκὰς δέ τις ᾿Αρύστας ὄνομα, φαγεῖν [12] 
ἈΝ . ἃ ΄- » Ἀ Ἁ 

δεινὸς, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δὲ εἰς τὴν 
“ 7 3, Ἁ ΄ 

χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα θέμενος ἐπὶ τὰ γό- 
΄ 3, ,ὔ 

φάνατα ἐδείπνει. κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ “πάντες 
ἐδέχοντο" ὁ δ᾽ ᾿Αρύστας, ἐπεὶ παρ᾽ αὐτὸν φέρων. τὸ κέρας 
ὃ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δει- 
πνοῦντα, ᾿Ἑκείνῳ, ἔφη, δός" σχολάζει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δὲ 

25 οὐδέπω. ἀκούσας Σεύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα ᾽ τὸν οἰνοχόον 
τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίστατο. 

ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 
3 Ν Ἁ » 7 ε “ » “ » Ἁ “ “ 

26 ; Ἐπεὶ δὲ προυχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ ἵππον [13]. 
3 δ᾿ 
ἐχῶν λευκὸν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν εἶπε, Προπίνω σοι, 

ὦ Σεῦθ καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμαι, ἐ οὗ καὶ διώ- 
᾿ αρλονα,. 

κων ὃν ἂν θέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν 
, 

27 πολέμιον. ἄλλος παῖδα εἰσαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προ- 
3, ς 7, σ΄ 

πίνων, καὶ ἄλλος ἱμάτια τῇ γυναικί. καὶ Τιμασίων προ- 
Ψ 3 7  Α “σι 

πίνων ἐδωρήσατο φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν 
,ὔ ζω ᾽ ͵7 3 “ » ἈΝ μκ 

28 δέκα μνῶν. Γνήσιππος δέ τις ᾿Αθηναῖος ἀναστὰς εἶπεν 
σ - "᾽ 7 ᾽7ὕ Ἀ Α 327 ἢ 

ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδο- 
“- ΄- ΄- ξ΄ ΄σ ν Δ 4 ᾿ς 

ναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν 
ὔ “ 5 3, 3, ΄- ΄- 

βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγὼ, ἔφη, ἔχω σοι δωρεῖσθαι καὶ τιμᾶν. 

22. ταῦτα ΠΥ], τὰ αὐτὰ Αἰ ΘΗ. κα αἱ Ἀ. καὶ αἱ ΑἸΠεη. “ἀρύστας ΒΟ. , 
ΘΕΌ ΔΙΩ ἴῃ τηᾶῦρ. οδάθιη τη.. Αἴπῃθη., Επβίδῃ. . Ρ- 707, 46. ἀρύστης Α. ἄρυ- 
στος 10., 4] 1ῃ Τηδῦρ'. γρ. ἀρύσπας, Ἔν! ἀρύστος 1, αὰϊ ἴπ τηᾶγρ'. γρ. ἀρά- 
σπας. (ὑεΐ. ἄριστος. διαρριπτεῖν Αἰποη. ΓΑΡΥΙ διαρρίπτειν. 24. κέρατα 
--περιέφερον 56}0]. Ηπι. ἢ]. Θ, 180. ἀρύστας Α.Β.Ο. ἄρυστος ).Τ. (Οεί. 
αὖ δηΐθα νδυϊδηΐ. αὐτὸν] αὐτῷ 0. ἧκεν Α.Β.0.Ε. Ἑπδίαίῃϊαβ 1. 6. (ὐδί. 
τα ΑὐΠΘΠξΘΟ ἦν. ἔφη ἐκείνῳ δός Α. οὐδέπω Α.Β.Ο.Ε. Οείῖ. ΘΌΠῚ ΑἸΠβη. 
οὔπω. ΔΈΝ. ἀκούσας---ἠπίστατο Ομ. Αἴῃβη. σεύθης Α.Β.Ο. οὖν ὁ σεύθης 
Ὠ. Οεῖ. ὁ σεύθης. τὸν οἰνοχόον οἴη. Ε. λέγει Α.Β.0.Ζ. Οεΐ. λέγοι. ἐπί- 
στατο Ο. ἐνταῦθα--- ἐγένετο οτη. Εἰ. δὴ "ᾧ Β.Ο. Αἴῃβη., οαὐὰβ οοα. Ῥαγβ. 
ΘΡΙΓΟΤΊ68, ΟΠΏΪ880 μὲν, ἤδη καί. (ὑεῖ. ἤδη. 26. ἐπειδὴ δὲ ΒΟ. ἐπειδὴ Ἐὶ. 
ΓΑΡῚῚ θράξ. μεστὸν] μέγιστον τηᾶγρὸ Τ. ὦ σεύθη, ἔφη Αἴμεη., ΟἸΏ1550 
εἶπε. τοῦτον Οοτη. ΑΙΠΕΠδοαΒβ. θέλῃς Α.Β.Ο. Αἴμθπϑιὶ οοά. ἴδαν. Οεί. 
ἐθέλῃς. πόλεμον Α. ΠΤ εἰσαγαγὼν ΑτΠθη. εἰσαγάγων Β. εἰσάγων Α.Ο. 
Αἴ θηθὶ οσοα. [δ ὰγ. (ὐεῦ. ἀγαγών. καὶ τιμασίων τε 1). Ἐ'---τ ἿΟ ἐδωρή- 
σατο οτη. Αἴπεη. φιάλην τε Α.Β.Ο. Αἴεη. Οεΐ. φιάλην. ταπίδα 1Κ. 0. 
κοπίδα νεὶ] κοπίδ᾽, αἱ αηΐδα παῖδ᾽, ΠὈΥῚ ΑἸΠΘΠΘΙ. 28. νόμος εἴη Κ. ἵνα 
- οἰνοχόον. ὁ δὲ οπι. ΑἰΠΕη. καὶ ἐγὼ Α.Β.Ο. Ὁ εῖ. κἀγώ. ἔχω σοι ἈΑ.Β. 
Ο. (δεῖ. σοι ἔχω. 

23. διαρριπτεῖν] ΡῬτῸ διαρρίπτειν το- τριχοίνικον ἄρτον) Ντη 866. Ὀιορ. 
5 πὶ οχ ΑἸ ΘΠδθΟ ἔουτηδιη θᾶπ απ: [,δδτί. 8, 18, χοῖνιξ ἡμερήσιος τροφή. 
ὨΟΠ Τη0 0 ρῥγτεθοθαϊΐ, 564 δὔδιη 41: ΖΕΌΝ. 
εϑί δρᾷ Χρηορῆ., αὐ ΟὐμΥ. 2, 8. 24. περιέφερον) Μιηϊξίιτϊ. ΗΌΤΟΗ. 
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ΟῚ “ 5 “- 7 ἣ, δες 

,οὐ δὲ ΞΞενοφῶν ἡπορεῖτο τί ποιήσει" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ὡς 
΄ 3 “ Ἂ 7 , 7 

τιμώμενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σευθῃ καθήμενος. 
ε αι. 7 5. » “ Χ ,ὕ 3 ἋΣ Ν ΠῚ. 

ὁ δὲ ἩΗρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι τὸν οἰνό- 
7 Ἁ “ “7 Ν ν᾽ ἕ 

χόον. ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν, 
40 ἀνέστη θαρραλέως δεξάμενος τὸ κέρας καὶ εἶπεν, Ἐγὼ δέ 

σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐ ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταί- 
ρους φίλους εἶναι πιστοὺς, καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάν- 

“- 27, 5 - ᾿ 53 Ν “ 

41τὰς μᾶλλον ἐτι ἐμοῦ σοι βουλομένους φίλους εἰναι. καὶ νῦν 
’, ἴω 3 Ἂ “.. 

πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ 
ω ε ἈΝ “ 7 ΄ Ὁ “Ὁ 

πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν ἐθέλοντες" μεθ᾽ ὧν, ἂν 
ε θ ἈΝ Θ “λ λλ Χ , Χ ἃ » λ ̓  ἕ 

οἱ θεοὶ θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψει πατρῴαν 
3 χ ᾿ , ᾿ Ἅ᾿ Ὁ ᾿ τρμε σ 

οὖσαν, τὴν δὲ κτήσει. πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἀν- 
, ΄- 7 Ὰ 5 ͵ 7 » ᾽ 

δρας καὶ γυναῖκας κατακτήσει, οὺς οὐ λήζεσθαι δεήσει, ἀλλ 
Ν , ’ὔ , “- « ᾽ 

32 αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρὸς σε δῶρα. ἀναστὰς ὁ Σεύ- 
» , ᾿ “ Ν 

θης συνεξέπιε καὶ κατεσκεδάσατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας. 

20. τί Α.Β.Ὁ. (ἰς, αὐ Α., ἠπορεῖτό τι) Ἐ!. (ὐεΐ. ὅτι. ποιήσει Α.Β.(.Ζ. Οοι. 
ποιήσοι. πλησιωτάτω Β.Ο. πλησιεστάτω Α. οὖ ἴῃ τηδῦρ. πλησιαιτάτω. σεύ- 
θη οἵα. ἢ).Ε.---1,.1.Ζ. ἡρακλίδης Ο. ἐκέλευεν Α.Β.0.. (δι. ἐκέλευσεν. 
ὑποπεπτωκὼς Β.Ώ ΕΒΗ.Κ. ἀνετύγχανεν ΒῚ ῬΥ- ξενοφῶν δὲ ἀνέστη 
θαρσαλέως καὶ δεξάμενος ΑἰΠοη. 80. ἐγώ σοι ΑἴΠΕη. ἐμοὺς τούτους 
οτῃ. Κὶ. φίλους σοι εἶναι ΚΕ. ἀλλὰ---εἶναι οτα. ΑἸΏ6Η. ἔτι Δἀαυπΐ Α. 
Β.ΟΙ. 21. σε οτὴ. Αἴπρη. προαιτοῦντες Ζ. καὶ οἵη. Α. αὐτὴ προΐ- 
έμενοι ΑἸ ΕΗ. προϊέμενοι Α.Β.Ο.ΕὉ. προέμενοι "1. Οεΐ. προσέμενοι. καὶ} 
ἀλλὰ καὶ Κ. ἐθέλοντες Α.Β.Ὁ.Ε.Ε. θέλοντες Θ. βουλόμενοι ΑΤΠ6Ηη., οἴη. 
οθίετῖ. μεθ᾽ ὧν---δῶρα οτη. ΑΊΠ6η. ἐὰν 1).Ε..--- ΓΑῦτὶ ἀπολήψῃηῃ---- 
κτήσῃ. κατακτήσῃ ἴ5. δ οθ81ι|8. καταστήσῃ Α. (1. ὃ) . (στ γρ. καλὰς κτή- 
σὴ ἴῃ τηϑγρ.) Καὶ. 1,.}.Ζ. καλὰς καταστήσῃ Ε.Η. Οεί. καλὰς κτήσῃ. ληίζεσθαί 
σε Α.Β.Ο.Β. ΕΠ. Οδῦ. ληίζεσθαι. πρός σε] πρὸς Α.Β.Ὁ.Ε. 42. καὶ ὁ σεύ- 
θης ἀναστὰς σ. Αἴμεη. συνέπιεν Φ. συνέπιε Αἴπεη. σὰπὶ ῬΠοίϊο εὐ ϑυϊάα ν. 
κατασκεδάζειν ἀναστὰς ὡς εὐθὺς (εὖθ... εοα. Α.). κέρας ΔΙου θη θα8. συγ- 
κατεσκεδάσατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας ΑΝ. συγκατεσκεδάσατο μετὰ τοῦτο κέρας 
Β.Ο.Ε. συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας ΑΙΠΘΠδοιι8, ΕπιβίαςὨϊα85 1]. Ρ. 707» 

20. δίδωμι ἐμαυτὸν] ἤβομμα8 δρυά 
ῬΙΟρΘΠθα ΒΈ.Ὁ 84: Πένης εἰμὶ, καὶ 
ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω, δίδωμι δέ σοι 
ἐμαυτόν" ϑδηῃθεδιῃ 46 Βεηθῆς. 1, ο. ὃ: 
“ ΝΊΒΙ], ᾿πααϊῦ, αἰρπτιπὶ ἴθ, ααοα ἀδγ6 
{101 Ροββίτη, 'Πν ΘΏΙΟ ---. [Δα ἀ0Π0Ὸ 
ἘΡῚ ααοαὰ ππππ ἤδΌΘΟ, πη6 Ρ501η.᾽ἢ 
ΗΌΤΟΗ. 

32. κατεσκεδάσατο ΡΟΙῈΒ αΔΠ συγ- 
κατεσκεδάσατο ροϑβίυϊαγα ν]αθίιγ 56η- 
θη, αὖ ϑϑιςμοθ ἰαπίαμ) ΤΩΟΥΘΙ 
'᾿ΓΒγδοίατ βεαιπαΐιβ αἰοαίαγ, ἀθ απ 
ῬΠοιίαβ ΒΙΥ6 ϑΌ]668: Κατασκεδάζειν' 
ἔθος ἢ ἦν Θράκιον ἐν τοῖς συμποσίοις ἵνα 
ὅταν πίωσι τοῦ οἴνου οἱ συμπόται ὅσον 

δύνανται, τὸ λοιπὸν τοῦ οἴνου κατα- 

χέωσι κατὰ τῶν ἱματίων τῶν συμποτῶν" 

ὅπερ ἔλεγον κατασκεδάζειν" οὕτω Ξε- 
νοφῶν ἐν τῷ ζ΄ τῆς τοῦ Κύρου ἀναβά- 
σεως" μέμνηται τούτου καὶ ὁ μέγας Πλά- 
των ἐν τοῖς Νόμοις" καὶ ὁ μὲν 'Ξ. λέγει, 
᾿Αναστὰς ὡς εὐθὺς (εὐθ... διμάφ. 11- 
6} Α.) συνέπιεν καὶ συγκατεσκεδάσατο 
(μετ᾽ δααϊῦ 1445) αὐτοῦ τὸ κέρας. 
ΡΙαῖο [μερ.τ,Ὀ. 637, Ε: Ὑμεῖς μὲν γὰρ, 
ὅπερ λέγετε, τὸ παράπαν ἀπέχεσθε, 
Σκύθαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντά- 
πασι χρώμενοι, γυναῖκές τε καὶ αὐτοὶ, 

ἈΝ , ΄ « ’ ’ καὶ κατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι κα- 
λὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν 
νενομίκασι. ὅῖο ᾿ἰηἶα 7, 7; 25» συγ- 
κατεργάσασθαι ροϑῦ συστρατεύσασθαι 
ῬΙῸ κατεργ. 106} τιηπ18,Ὰ 511}}]ΠΠΘ ὙΠ τι. 
8} 41101. [ἃ ᾿ρτίαν γβοϑίξα., 

[14] 

[15] 

[16] 
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μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦν- 
τες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοίΐναις ῥυθμούς τε καὶ οἷον μαγάδι 

44 σαλπίζοντες. καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε πο- 
λεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος μάλα 
ἐλαφρῶς. εἰσήεσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. 
Ὡς δ᾽ ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ “Ἕλληνες 

καὶ εἶπον ὅτι ὥρα νυκτοφύλακας καθιστάναι καὶ σύνθημα 
παραδιδόναι. καὶ Σεύθην ἐκέλευον παραγγεῖλαι ὅπως εἰς 
τὰ Ἑλληνικὰ στρατόπεδα μηδεὶς τῶν Θρᾳκῶν εἴσεισι νυκ- 
τός" οἵ τε γὰρ πολέμιοι Θρᾷκες ὑμῖν καὶ ἡμῖν οἱ φίλοι. 

25 ὡς δ᾽ ἐξήεσαν, συνανέστη ὁ Σεύθης οὐδέν τι μεθύοντι ἐοι- 
κώς. ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέ- 
σας, ᾽Ὦ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ ἴσασί πω τὴν ἡμε- 
τέραν συμμαχίαν: ἢν οὖν ἔλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς πρὶν φυλά- 
ξασθαι ὥστε μὴ ληφθῆναι ἢ παρασκευάσασθαι ὥστε ἀμύ- 
νασθαι. μάλιστα ἂν λάβοιμεν καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. 

26 συνεπήνουν ταῦτα οἱ στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. ὁ 
δ᾽ εἶπε, ΠΠαρασκευασάμενοι ἀναμένετε: ἐγὼ δὲ ὁπόταν και- 

34 

47 (Εἰς ἐδηθη συγκατεδάσατο) καὶ ἀναστὰς---κέρας Δ[ΕΥΘΠη5, οὐ σοα]ς65 σα]. 
συγκατασκέδασε το μετ᾽ αὐτοῦ 1). συγκατεσκέδασε τῷ μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας Ἐ.Η. 
1.1.. συγκατεσκευάδασε τῷ μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας ἃ. συγκατεσκέδασεν (εἴ, αἴ νἱ- 
ἀδίιγ, μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας) Ζ. συγκατεσκεδάσατο αὐτοῦ τὸ κέρας ῬΒοίαβ. με- 
τὰ δὲ ταῦτα Αἴπεη. κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ ἃ.Ο. Δίμεη., 
εἴ 41] οἷοι Β. κερασουνταῖοι οἱ σημαίνουσιν αὐλοῖς τε καὶ σεῦ. ΡγορίοΙ Εἰ., 4α]---- 
αὐλοῦντες καί. ὠμοβοΐαις νΕ] ὠμοβωίαις ΑἴΏ6Ηη. ,1. 6. ὠμοβοείαις. Ν.4; 722, 26. 
οἱονεὶ ΑἸΠ ΕΗ. μεγάδιν Β.(.Ε. μιγάδιν Δ. 48. καὐτός Ἡ.1,. ἀναστὰς 
οἵα. ἢ. ἐξηγγέλλετο Ζ. 24. δυσμὰς Α.}).Ε.--ΤΠ , δεσμὰς Ὑ. εἶπον) 
εἶχον Β. ΡγΓ. εἴη Ῥοβί ὥρα οἴη. Α.Β. Ο. Ε. ΡτῸ αυο ἤδη Ζ. οἵτε] ὦ ὥστε 
Π.Ε.Ε.---Τ, πολέμιοι Οτη. ΒΕ. ὑμῖν καὶ ἡμῖν Α.Β.0Ὁ,, (ᾳὰὶ ρτ. ἡμις, αἵ 
ν] ἀθίαγ, ΡΓῸ ἡμῖν οἷ) Ε. (Οεἰ. ἡμῖν καὶ ὑμεῖς. 35. ἐξήεσαν) ἐξίεσαν "1. ἀνέ- 
στησαν ΒΒ. οὐδὲν ἔτι Α.Β..Ε. αὐτοὺς τοὺς] αὐτὸς οὗτος Α.Β.0Ὁ. ΒΕ. ἀπο- 
λέσας Ἀ. ὑμῶν Κ. ἡμετέραν Β. Οεΐ. ὑμετέραν. μάλιστα ἃ ἂν οτη. Ε΄. 
ἂν Δ.Β.Ο. καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα Α.Β.Ο. (εξ. χρήματα καὶ ἀνθρώπους. 
46. ἡγεῖσθαι οτα. ἘΣ. 

κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν] (6- 
Τη6η8 ΑἸΕχ. Ραάδρ'. 2,4» Ρ-193: Χρῶν- 
ται γοῦν παρὰ τοὺς πολέμους αὐτῶν 
Τυρρηνοὶ μὲν τῇ σάλπιγγι, σύριγγι δὲ 
᾿Αρκάδες, Σικελοὶ δὲ πηκτίσιν καὶ Κρῆ- 
τες λύρᾳ, καὶ Λακεδαιμόνιοι αὐλῷ καὶ 
κέρατι Θρᾷκες καὶ Αἰγύπτιοι τυμπάνῳ 
καὶ Αραβες κυμβάλῳ. Ν. ἢ, 4, 1ρ. 

αὐλοῦντες] ῬΟ]]τχ 4. 76 : Καὶ κέρατι 
μὲν αὐλεῖν Τυρρηνοὶ ἐμ πα.». ΖΕΌΝ. 
Τλιοϊδη. Π)1α]. Π βου. 12,1: Οἱ Κορύ- 
βαντες, ὁ μὲν αὐτῶν---αὐλεῖ τῷ κέρατι, ὁ 
δὲ ἐπιβομβεῖ τῷ τυμπάνῳ. 

ἀναμένετε Ἀ.Β.0.Ζ. (ε(. ἀναμενεῖτε. ὁπότε Ν. 

μαγάδι] 6 ρεποθ πος Εἰς ν. 
Βοροκῃ. 06 πηρίτῖβ ΡΙπα ΔΙῚ Ρ. 264 
85.. [)6. ἔοσυτη!β οἵ ἀθο! ] ηδέοπθ νοσαθ] 1 
ϑίθρῃ. ΤΏΘ65. νο]. 5. ἢ» 470 8. θαΐ. 
τῇ μαγάδι βεορὶᾳ5 Βαθοῦ ΑἴΠΕη. 14, Ρ. 
634 Ἐ---ὅ56 ᾿ὰ, εὐ Ἡ δβυομῖαβ ν. Μαγά- 
δεις. ΝῺ] ᾿Ἰρτίαγ Ἰαΐεξ ᾿η μεγάδιν. 

43. Καὶ αὐτὸς] Εχ τηοΐα οι! γὸ- 
οἵ ἀὐραμῦ ὟΥ οἰ βκ1πι8. ᾿ΠΒΕΓΕΙΤ ΘΗ ΟΤΊΠῚ 
σοποθηύπτη ὈΘΙΠοπὶ αὶ ΒΟΠΆΪΒ86, 
οαπη αὰο δα] ϑϑαῖῃοο σοηρταεχεῖ, 
5ΟΗΝ. 

[17] 

[18] 
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47 λαβὼν ἡγήσομαι σὺν τοῖς θεοῖς. 

5 ΄“- σ΄ ἴων Ἄ 

39 αἀγνοουντες κακὼως ποίουσι καὶ π΄ ἀσχουσιν. 

..20 

ἘΠ ΟΑΙΕΣΙ 

ΓῸ 
3 

1Π|. 991 

Ἂν σ Χ « σι ἈΝ Ν Χ Ν ε - 3 

ρος 7) ἥξω Τρος υμᾶς, καὶ τους πελταστας Και υμᾶς ανα- 
Ν,ν ει νει “ (ΟῚ 

καὶ ὁ ἐξενοφῶν εἶπε, 

Σκέψαι τοίνυν, εἴπερ νυκτὸς πορευσόμεθα, εἰ ὁ Ἑλληνικὸς 
νόμος κάλλιον ἔχει: μεθ᾽ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς πορείαις 
ἡγεῖται τοῦ “στρατεύματος ὁποίον ἂν ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν 
συμφέρῃ, ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱπ- 
πικόν" νύκτωρ δὲ νόμος. τοῖς Βιλλησιν ἡγεῖσθαί ἐστι τὸ 

᾿ 88 βραδύτατον" οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπᾶται τὰ στρατεύματα 
, 7 3, Ζ 5 ξ ς Ἁ 

καὶ ἥκιστα λανθάνουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους" οἱ δὲ 
μϑ ψ, εἴ ᾿ Ἂ ς ᾿ 

διασπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ 
5 5 , 

εἶπεν οὖν δευ- 
θ 5» οΟ θῶ λέ ΝΠ 5 Χ ΄σ ὰ ἜΝ π. Ἁ Ἄ 

7)5.9 ρ φ. ΤΕ ΕὙΕΤΕ Και ἐγω ΤΩ νομῷ ΤΩ υμέτέρῳ ΄ΖΤΕισο- 

μαι. 
ε ΄ι Α « 7 7 ΄“. ͵7 ι 

καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω τῶν πρεσβυτάτων τοὺς 
ἐμπειροτάτους τῆς χώρας, αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευταῖος 
τοὺς ἵππους ἔχων" ταχὺ γὰρ πρῶτος, ἂν δέῃ, παρέσομαι. 
σύνθημα δ᾽ εἶπον ᾿Αθηναίαν κατὰ τὴν συγγένειαν. ταῦτ᾽ 
εἰπόντε ς ἀνεπαύοντ Ο. 

[19] 

[20] 

Ἡνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ μέσας νύκτας, παρὴν Σεύθης ἔχων [21] 
τοὺς ἱππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελταστὰς σὺν τοῖς 
ὅπλοις. 

ἡ Α.Β. Ο. Ἐ;. (εἰ. εἴη. 
Ῥεὶ πρὸς Α.Β.0.. (εῖ. παρ᾽. 
ἢ Ὁ.Τ. ἡ Ζ. μεθ᾽ καθ᾽ Β.Ο.Ἑ. 
Α.Β.Ο.Ε. (ει. ἀεί. 
τικὸν] ἑλληνικὸν 1. 
ἐστὶν ἡγεῖσθαι. 
ἀλλήλους--περιπίπτουσιν ομῃ. Α.Β.Ὁ. 

δὲ] δ᾽ 

καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνας, οἱ μὲν ὁπλῖται 

ἥξω] ξ ἴῃ 188. [ογίαββϑ 1. ᾧ (ὐ., οἵ πηοχ ἡγήγομαι 
37. πορευσοίμεθα 1). Ε.--1,1.2 εἰ] 

ἡγεῖται Α.Β.0.Ε.Ζ. Οεῦ. ἡγεῖσθαι. ἂν δεῖ 
ΡΝ Ο. εἱ 4] ῬΙ: συμφέρει, αἵ ΟΟΓΘΤΊ, Β. ὁπλι- 

ἡγεῖσθαι ἔστι ΑΔ... εὐ αι ἔστιν (. (εὐ. 
βραδ.] β ἴῃ τΆ8. ἸΔΙΠΟΥῚ5Β ᾿1{., ἣἵὐ π, Ο. 

οἱ  ὙΚΕΥΣ ΒΕ. 
48, διασπᾶσθαι 1). 
30. τε ΟἿΆ. ΑΙ οο ὧς 

ἐγὼ ααάπηϊὶ Α.Β.0. πρεσβυτέρων Β. ὑγυ. τελευταῖος καὶ τοὺς Α. ἵππους] 
ἱππέας ΖΦ. πρῶτος ἂν] ἂν πρῶτος Α. δ᾽ εἶπον] δὲ ποιοῦμαι εἶπον Ζ. ἀθη- 
ναίαν Β.Ο.ΕΣ. ἀθηναίων Α. ἀθηναῖον ΒΗ. οονγοοῦαπ, 1.1.2. (ὑεῦ. ἀθηναῖοι. 
τὴν οΟτη. ἴ,. 40. ἔχων ἱππέας Ἐ. παρέδωκαν [).Ἐ}.---ἴ[ὁ 

48. διασπᾶται] ΘΙΠΆ1118 ΟΥΤ. 5» 3» 37. 
20. ᾿Αθηναίαν ἴλετῃ δεῖ (οι Ἰρ᾽886 οθη- 

560 ΒΙΠρΠδπηατη (Ἰπἰουργθίθσα ΑΠρ].), 
41 Μίηογνδθ ΠΟΠΊΘΗ ἴθββουΆτη {1556 
ΒαΒΡΙοαῦαγ. ΕΌΡΠΊΔτη ᾿Αθηναία ΠαὈοί 
Αὐϊβδίορῃ. Αν. 828, τόρ, Εᾳ. γη63, 
Ῥαᾶς. 271, Ρ]αΐο Βυμιγάδτηο " 202, 
1), σαὶ γεϑτὰθηάατη ᾿Αθηναίη νε] ρο- 
{1ὰ5 ᾿Αθηναία 1..1).1 εχ Ἐπιβίαϊῃϊο Ο- 
αγβ8. Ρ. 1:45Ρ, ρο. ΡΌΒΒΟΝ,. Οἱ 
Δαάογο ΠΙοοραΐῖ, 6χ βοάβθῃ ἔμαβίδι 
ἸθσΟΣ ον ἐδηΐ: 1]. ρΡ. 84. 11, 8., 1)6- 
τηοϑίμϑηὶ Ὁ. 756, 12 : ᾿Αριστεῖον τῇ ̓ Α- 
θηνᾷ ἀνέθεσαν, δαπάθτη τοβϑυ θη δι 
6586 ΤΟΥΓΉδτη ᾿Αθηναίᾳ, αὐ ΘΧ ῬΓ. δ΄. Ρ. 

6τό. 4, ἴῃ βάθη ν υθ 15, ὉΌῚ σογγθοίοῦ 
Τη816 ΘΧΡΌΗΧΙῦ αε ΔΙζογ 1, [4}}} δαὔθιη 
ΗΠ. Βίθρβαπαπι ἀρρϑπα. ἀ6 α14]. Ατί. 
Ῥ. 237. ααπτη ἸρΠΆΓΒ, αὖ ἴῃ 68. ν. 
᾿Αθηνᾶ, 1118 106] δἰζθγασηαιια 80 Εα- 
βίδί ῃϊο ἋἸΟῚ ορὶπαίαβ "ΕἸ πηοογαΐθδιη 
σατ Αὐϊβϑίοογαΐθα ἃ 60 ρουπγαίδίατη 
ογεάοροῦ. (ὑδίθσατη δαπαθη [οΥΠΠ ΔΙῚ 
Ἰῃ ΠΟΘ η118 δηΐθ ἔπι] θη ]ἸΘΡῚ 
σοηβίδηϊευ, ροϑύ 1ΠΠπ|πὴ Ταυ τι δ 
᾿Αθηνᾶ, δῃϊτηδανογ Βοροκῃ. (ςοη. 
Αἴπμρη. νοὶ]. 2, Ρ. 241. Οὐ]α8 τηπΐδίϊο- 
ΠΙΒ ΤΠἸΓΔὈ]Θη ΤΑ ΟΠ ΘΙ ΟΟΙΏΤΊΘΗΓΙ 
5 σΥΔΙΩΠΊΔΙ1ΟΙ ἀρτα Τὐαϑί. 1. α. 

κατὰ τὴν συγγένειαν) Ὗ΄. ἢ, 2, 21, 

Ζ 
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ε “ ς Ν “ ς ς “ 

ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ εἵποντο, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὠπισθοφυ- 
41: λάκουν. ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν, ὁ Σεύθης παρήλαυνεν εἰς τὸ [22] 

,ὔ 5 4 3 - Ν , ΄ Ἀ 

πρόσθεν καὶ ἐπῆνεσε τὸν “Εἱλληνικὸν νόμον᾽ πολλάκις γὰρ 
3, ποι Χ . ͵ ῇ ) 

ἔφη νύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπα- 
ἴω .Ν “ ὩΦ Ἀ ΄“ ἴω σι [“2 ΄- 

σθῆναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν᾽ νῦν δ᾽ ὥσπερ δεῖ 
» ’ ὥ “4 “ ε ,ὔ 4 5 Ἁ ν ΄- ᾿ 

ἄθροοι πάντες μα τῃ ἡμέρᾳ φαινομεθα. ἀλλα ὑμεῖς μεν 
΄- 5 7 ἈΝ Ἀ ᾽ὔ ΄ 

περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεσθε, ἐγὼ δὲ σκεψάμενός τι 
“2: ἥξω. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δι ὄρους ὁδόν τινα λαβών. ἐπεὶ [23] 

43 

44 

» , “- ς« μπ͵αὶ “- 7 ἣν ““σ“ῳὔ “τὰς 

45 ἀκούσας ταῦτα ὃ ΞΞενοφῶν κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς [25] 

μ᾿.» 7 ΕῚ ΄ Χ » 7 5» 57 Ε᾽ » ᾽’ὔ 

δ᾽ ἀφίκετο εἰς χιόνα πολλὴν, ἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρὼ- 
ὉΟ ’ ἢ ,ὔ δ » Ἁ ΄“ ’, 

πων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ ἑώρα 
Χ «ὡἍχ Γ Χ ΄ὔ . ν" ΕἾ κ᾿ 

τὴν δον, ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν, ᾿Ανδρες, καλῶς 
32) ΕΝ Χ 7 Χ ἈΝ » 7 ’ 5» 

ἐσται, ἢν θεὸς θέλῃ" τοὺς γὰρ ἀνθρώπους λήσομεν ἐπίπε- 
δι ἷΝ Ἁ «ς ΄ ὅος ὯΝ [χέ ᾿᾽ 

σόντες. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως ἂν τινα 
3, Ἁ 3, 7] ΄ 7 ΄ι 

ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼν σημήνῃ τοῖς πολεμίοις" ὑμεῖς δ᾽ 
Β ΄- ΄-“ ἴω Ω Ε 

ἕπεσθε: κἂν λειφθῆτε, τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσθε. ὑπερ- - 
΄ Χ ἈΝ ον σ » 4 Ξ Ν » , 

βάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαί- 
μονας. 

Ἡνίκα δ᾽ ἦν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς ἄκροις [24] 
κ Χ κ ΄ὕ - : 7 κ Χ - , 

καὶ κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς τοὺς ὁπλίτας 
.. "» τι “ Ε “-“ Χ ᾿ « Γ 3 Ν 

καὶ ἔλεγεν, ᾿Αφησω δὴ καταθεῖν τοὺς μὲν ἱππέας εἰς τὸ 
, Χ Χ Ν 5. ἃς Ἀ ΄ 3 ΨΝ ε 

πεδίον, τοὺς δὲ πελταστας ἐπὶ τὰς κώμας. ἀλλ᾽ ἕπεσθε ὡς 
Ἃ ΄ ΄ ΄ »7 ΄ - ΠΣ ).: οἷς 
ἂν δύνησθε τάχιστα, ὅπως ἐάν τις ὑφιστῆται, ἀλέξησθε. 

ἤρετο, Τί καταβαίνεις ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι 
οὐκ ἐμοῦ μόνου δέει: οἱ δὲ ὁπλῖται θᾶττον δραμοῦνται καὶ 
ὃ ΣΝ Ν ΘΝ ζῶ « “ Ἀ “- 3 ᾿, 

46ηδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζος ἤγωμαι. μετὰ ταῦτα ᾧχετο καὶ 
» » ΄“΄“ 57 « 7] ΄“ 

Τιμασίων μετ᾽ αὐτοῦ ἔχων ἱππέας ὡς τετταράκοντα τῶν 
ε 7 ἜΞ Ξ ᾿ ΄ κ ΄ 
Βλλήνων. Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα 

ἡγοῦντο ἴῃ ταάβατα (ὐ., 4] ΡΥ.» αὐ νἀοίαγ, ἡγοῦνται. 41. δ᾽ ροβί νῦν οτη. ἴω. 
δεῖ] δὴ Α.Β.0.Ὁ. ἀναπαύσεσθε ἴ,. ἀναπαύσασθε (. Ἐϊ. 42. ἐν τῇ ὁδῷ 
Ροβὺ ἐσκέψατο οτι. Α.Β.Γ.Ε. πρόσω ἡγούμενα Α.Β.Ο.Ε.Β. Οεξ. προηγού- 
μενα. ἧκε Α.Β.Ο.Ε. Οει. ἥκει. ταχὺ οτη. ΕἾ. ἔλεγε ἢ. 42. ἄνδρες 
καλῶς Α.Β.Ο.Ε. Οὐ. καλῶς ὦ ἄνδρες. ἢν Α.Β.Ο. (ει. ἐάν. τοῖς ἄλλοις 
πολεμίοις Δ. ἐἔφθητε Α.Β.Ο. ἐφθῆτε εἰ ὑπερβάλλοντες Εἰ. κώμας Α.Β.Ο. 
Οεΐ. τὰς κώμας. πολλάς] τινάς Α.Β.0.Ε. 44. πρὸς] ἐπὶ Ὠ. εἰς Ε. ἀφή- 
σω) ἀφηγήσω ΨΚ. καταθεῖν] καταμαθεῖν ἴ,. κατελθεῖν Φ. ἐὰν Α.Β.Ο. Οεί, 
ἄν. ὑφίσταται ἀλέξασθαι Α. 45. μόνου Α.Β.Ο, Οεῖ. μόνον. δέοι Α. 
(εἰ. δέῃ. ὁπλῖται δρομοῦνται Α. ἐὰν Α.Β.Ο. Οεῖ. ἄν. καὶ ΟΥΩ. 
Ε.. 46. καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τιμασίων Α. ἱππεῖς Α.Β.Ο.Ε. ξενοφῶν παρεγ- 
γύίησε Α. τριάκοντα] πεντήκοντα Ἐ.Η..--Ἰ, Τ, 

43. τοῖς ἵπποι) ὅπη οραυϊίαία, ΗΠΤΟΗ. 
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Ψ ᾽ ΔῈ ῊΝ - ΄ 9 Ν Ψ ἝΝ Χ 
ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. καὶ αὐτὸς μὲν 

͵ ὅ γ[ Α͂ «ς ΄“- “ 3) « 

ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, Ἰζλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων Ἔλ- 
7 » Ν ϑι.. ἃ ΄ Γ᾿ Φ Υ͂ 327 «“ 

47 λήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σεύθης ἔχων ὅσον [537] 
ϑ ς ᾿ ΄ ΘᾺ ΄ Ν 5 μὰ ἧς 

τριάκοντα ἱππέας προσελάσας εἶπε, Γάδε δὴ, ὦ “Ξενοφῶν, 
ἉἋ Ἂν «ἢ 37 ς Υ 5 . Ν Υ « 

ἃ συ ἐλεγες" ἔχονται οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ γὰρ ἐρημοι οἱ 
« “ 35, ᾿ς 57 7 Ἑ ᾿ς 7, Χ 

ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ διώκων καὶ δέδοικα μὴ 
ν᾽ 7 ῇ͵ ΜΝ « β, 

συστάντες ἀθρόοι που κακὸν τι ἐργάσωνται οἱ πολέμιοι. 
“ Χ ωω “ ,7ὔ ἃ ς ἴω 

δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς ἡμῶν" μεσταὶ 
5» Ἁ Ἁ 3, ε ω 

48 γάρ εἰσιν ἀνθρώπων. Αλλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 
σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλήψομαι" σὺ δὲ Κλεάνορα κέ- 
λευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς 

᾽ ἴω 3 »: 

κώμας. ἐπεὶ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα 
᾿ ͵ ᾿ ΕΣ ΄ 

μὲν ὡς χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἀλλα μύρια. 
7, Ἁ Χ ΄- 

τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν. 

ἘΦ. Δ. 
“- βι τα 7 τ «ε Υ̓ ἃ 7 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὁ Σεύθης τὰς κώμας παν- 
“ Ἂ ᾿ ἂν » ΓΦ Ἂ σ ᾿ 3 [4 Ν 

τελῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπὼν, ὅπως φόβον ἐνθείη καὶ 
“- ͵ ἥξι Ἃ ιν ἤ ΄ 

τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται, ἂν μὴ πείθωνται, ἀπήει παλιν. 
2 καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίθεσθαι Ἡρακλείδην. εἰς 
Πέρινθον, ὅπως ἂν μισθὸς γένοιτο τοῖς στρατιώταις" αὐτὸς 

[28] 

λόχων] λοχαγῶν ἢ). Ε..Η.Ζ. 

πεντήκοντα. προελάσας Η.-- Τ᾿. 
ἘΝ 
ἴῃ ΒΡΔΙΙΟ γϑοῖι0, ΟΤΉ. 51η6 Ιᾶσαηᾶ Β. 
σονται ἃ. 48. κλεάνωρ Α.Β.0Ὁ. 

Οεΐ. καὶ ἄλλα πρόβατα. 
οὐδεμίαν Α.Β.(. (ει. οὐδεμίαν οἰκίαν. 
μὴ πείσονται Α.(Ὁ., 5684 Ὦϊο ο 1η ὦ τητζαϊο. 
ΕΓΆ80 ε Β. ἡρακλίδην (Οὐ. ἡρακλίδη Ὦ. (εὐ. ἡρακλείδη. 

γένοιτο Β.Ο.Ε.Ζ. (εἴ. γένηται. Α.Β.0.Ε.. 

46. ἐτρόχαζε] [)6 νεγῦο δὴ Αἰ- 
Οἰβῦ]5 ππργοθϑίο, οὖ ἢ ρῖόβα ἃ Χϑῃο- 
Ῥῃοηΐθ 8010 1ῃΐοῚ δη  υϊονο5 Αὐτ]σο8 
ΒΌΘΌΠΙΒ πϑαγραΐο, ν. ΓΟΌΘοΚ. δα ΡΈτγη. 
Ρ. 582 οἱ 165. δίθρῃ. 

ἄλλων δῃηΐε Ἕλλήνων ΠῚ ἘΠΠΪῸ5 
ὨΪῚ νιαἀθαΐαγ πα Β., σοΥγθοίου!β ἴου- 
ἴα886 Θϑὕ ΠΟΙ ΘΠ πη} ὨΪΠ110 ΔΟΙΓΙΟΙΊΒ 
4αδη 481 ΒΙΤΆΠΟΥ ἃρυά Βιοάογαπι 
14,0 1ττ0: ᾿Αθηναῖοι καὶ Θηβαῖοι καί τι- 
νες ἕτεροι τῶν ἄλλων, 46]6Γ6 τηδ]ῦ 
ἕτεροι αδίη, αὖ δρὸ ςοπ]θοῖ, ἄλλων 

ἄλλων δαάαι!ϊ Β. οἵ, οὐ νον, Εἰ., οτη. οσδί. 
Ῥγοεῦαῦ ἰογίαββθ τῶν ἄλλων βῖπθ ἑλλήνων. 

(Ρ. τ τάδε καὶ δὴ ὦ ὦ ξενοφῶν ΤΠΔΓΡῸ 
ἔρημοι οἱ ἱππεῖς Α.Β.Ο. (ὐβί. οἱ ἱππεῖς ἔρημοι. 

ἄλλῃ Α.Β.Ὁ., Οβί. ἀλλαχῇ. 
δὲ ροϑβὺ ἐπεὶ οἴῃ. Α.Β.Ὁ. 

συνηυλίσθησαν 1). αὐτὴ 9]. συνηθροίσθησαν ἴῃ τπᾶγρ., Η.---1,.}.Ζ. 
Β.Ὁ. εὖ χὰϊ μὲν ΟΠ [ΕΓ6 ΡοΥΒΙθοίαν ΕΒ. 

τότε μὲν δὴ Α.Β.0.. Οδί. καὶ τότε μέν. 

Ἴ: τριάκοντα Α.Β.Ο.ἢ.Ζ. Οδι. 

οἴχονταί μοι (Ὁ. τη. Τ66. 

ἐργά- 
ἐποίησεν Ζ. 

ὡς] εἰς 
πρόβατα ἄλλα Α.Β.6Ὁ. 

1. οἰκίαν 
πήσονται Β.Ό. μὴ πείσωνται Β. 

2. ἡρακλείδην ἃ. ἡρακλίδην 
ἂν ροβϑύ ὅπως Δα ἀπιηΐ 

δέει ΤΑ, 

τηὰΐαγα ἴῃ Ἑλλήνων, αὖ ἢϊς “Ἑλλήνων 
ἴῃ ἄλλων, ΟΣ ΟῚ Ορ5 εϑύ δααϊΐο 
Ἑλλήνων, ααοά οὐχ 1110 ρεγιηαύδει 
ΒΌΡΥΩ 7.1, 4, δ 41101 588Ρ6. 

47. ἃ σὺ ἔλεγες] ϑοιίμοη δὰ ἰδία 
ΓΕΒΡΊΘΟΥΘ πὰπς Ραΐο, 485 Β8ηΐ 8. 27. 
48, πος δ)]᾽᾽αυϊά ἃ Χοπορῃοῃΐθ οἵη]β- 
ΒΓ 6886, απο οχΧ ϑιίῃθθ ΟΥΔΙΙΟΠΘ 
ΠῸΠΟ ῬτΙπητι} 1ηΓ6]Πσάται5. 5ΟΗΝ. 

2. ἀπέπεμψε --- -Ἡοακλείδην] Οὐοηξ, 
"»8»16; 5,2 

Ζ 2 
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δὲ καὶ οἱ ἽἙλληνες ἐστρατοπεδεύοντο, ἀνὰ τὸ Θυνῶν πε- 
4 δίον. 

πολλὴ καὶ , ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ 
δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὃ οἶνος ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν 

1 Ἑλλήνων πολλῶν. καὶ ῥῖνες ἀπεκάοντο καὶ ὦτα. καὶ τότε 

δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς 
κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσὶ, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον 
περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς, καὶ ζειρὰς 
μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ χλαμύ- 

5δας. ἀφιεὶς δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σεύθης εἰς τὰ ὄρη ἔλε- 
γεν ὅτι εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες καὶ πείσονται, ὅτι 
κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σῖτον, καὶ ἀπο- 
λοῦνται τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ 
παῖδες καὶ οἱ πρεσβύτεροι: οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ 

6 ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο. καὶ ὁ Σεύθης καταμαθὼν ἐκέλευσε [4] 

ἐστρατοπεδεύοντο ; Α.Β.Ο.Ὲ. ὉἋει. ἐστρατοπεδεύσαντο. ἀνὰ τὸ] εἰς τὸ Β. 
οτη. Α.Ο. 8. ὁ οἶνος ὁ Ἐ!. εἴ Ο΄., Ξεα Ὠϊς Ῥγ]οτῖ ὁ δάεξο τηϊπυΐο οἱ ΘΟΙΊΡΘΠαΪΟ 
ΡΥ Ο]66 καὶ 8 ΠΕΟΡΘ ΗΓ 516, αὖ ἔλο]6 ΠΕΡΠΙΡῚ Ροϊαευῖξ, ἀπᾶ8 οἶνος ὁ Β. (εἴ. ὁ 
οἶνος. τῶν ἑἕλλήνων οἵη. Δ. πολλῶν καὶ (Ὁ. τη. τες. 1ῃ Βρϑί!0 νϑοιο, βόυνε 
ἑλλήνων αἱ ῥῖνες Β. βῖπ6 Ἰδσᾳηδ. ἀπεκαίνοντο ἴ,. οογτοοίατμῃ Η,, σουτεςῖ 1[.Κ. 
ἀπεκρίναντο Α.(Ο. ἀπεκρίνοντο Ἀ. ἀπεκείραντο Β. (ὐεΐ. ἀπεκαίοντο. 4. δη- 
λον] δὴ Η.Κ.. ἀλωπεκυίας Α. ἀλωπεκίας Β.Ο. Οεΐ. ἀλωπεκίδας. ζειρὰς 
Β.Ο. ξείρας Δ. ζείρας 1). Οεΐ. ζεῖρας. τῶν ποδῶν Α.Β.Ο.Ε. Ἐΐγιῃ. Μ. οἱ 
Ῥμοΐιαϑ ν. ζειραὶ, καὶ---χλαμύδας αἰεγεπίεβ. (ὑεΐ. ποδῶν ΟΌ ΠΩ Ηδρροοῦ. ν. ζειρὰ 
οϑάειῃ ἰδησαδτη βοχίϊ ΠὈΤῚ οἰζδηΐθ. ἀλλ᾽ οὐ ἀλλὰ καὶ Β. χλαμίδας Ἁ. 
χλαμύδα Εἴγπι 5. καὶ οἰκήσονται ἃ. οἰκήσονται ΝΜ. οἴη. σπείσονται 

κατακαύσονται Εἰ. ΟΥΏ]880 ὅτι. καὶ ἸΠΐΘΙ νΘΥΒᾺ5 686. τη., αὖ ν]Ἱἀοίαγ, Β. 
ἐκ τούτων ἔ.---ἰ,. καὶ γυναῖκες] καὶ αἱ γυναῖκες ὦ. γυναῖκες Τ' καὶ πρεσ- 
βύτεροι Α.Β.0. Ε. 6. ὁ εἰ τὸν οτῃ. Β 

8. ὁ οἶνος ὁ ἐν τοῖς] Ονϊάϊιβ ΤΙῖ- 
ΒΕΠΌΠ 3,10, 22: “[9ἀδΔαὰ6 οοπδιβίαπί 
ΤΟΥΙΏΔΙη βουναηΐα ἰδβίθθ ὙΊηδ, ΠΘΟ 
Ἠδιιβίδι ΤηΘΙ], 5Βοα ἀδΐα πππιβία Ὀιθαπηΐ.᾽ἢ 
ΗΤΟΗ. ϑδυιᾶαβ ἴθ νεῦῦο ἀποκαίω 
Βαροῦ Ιοσατη πθης : Πολλοὶ δὲ ὑπὸ κρύ- 
ους ἀπεκαύθησαν χεῖρας καὶ πόδας. 
ΞΟῊΉΝ. ΠῈΣ 4, ".ὄ 2. 

4. ἀλωπεκίας) Ἠοτοαοί. 7, 75 : Θρή- 
ικες δὲ ἐπὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι ἀλωπε- 
κέας ἔχοντες ἐστρατεύοντο. περὶ δὲ τὸ 
σῶμα κιθῶνας, ἐπὶ δὲ ζειρὰς περιβε- 
βλημένοι ποικίλας" περὶ δὲ τοὺς πό- 
δας τε καὶ τὰς κνήμας πέδιλα νεβρῶν. 
Ον!άϊπβ 1. 6.: “ῬΕΙΠΌαΒ εὐ βας18 δῖ- 
σθηΐ 1Τη8]16 ἐερρλῖει Ὀτγάᾶςοοῖβ ; Οτδααθ ἀ6 
ἴοῖΟ ΠΟΓΡΟΓΘ 8018 Ραϊθηΐ. ἡ ΒΥΤΟΗ. 
οσοαθ.] ἀλωπεκὶς δ 5ΒΙσΏΠ, 1ῃ Δη- 
ἀἸα]α]οΥ τι ΤΠ ΘΧΊοΒ ΡΟΒΙΠ ΘΧΘΙΏΡΙ ΓΙ. 
ἀοβι ἀογαθαῖ ϑίθρμαπιβ η 65. Θποά 
ΤΉΘ]ΊΟΓΟ5. ρυφ θη ἀλωπεκία 6 σα]θα 

αἸοσίτιπη ροπαπέ 1685 : ̓Αλωπεκία, ἣ 
περικεφαλαία, οἱ Ζοῃδγαβ [μοχ. ΒῸ: 
Τινὲς δὲ λέγουσιν ἀλωπεκία ἡ περικε- 
φαλαία, ἀλωπέκεια δὲ ἢ νόσος ἡ περὶ 
τὴν κεφαλὴν, ἣ καὶ διὰ διφθόγγου γρά- 
φεται. ἰβιξαίατη ἔογπηδπὶ ἀλωπεκᾶς 
τοϑίιζαι ΚΚαρρευπμθ νᾶη 46 ΟὈρρβ]]ο 
ΜΏΘΙΩΟΞΥΠΕΒ γΟΪ]. 2, Ρ. 382. Νεαὰθ δ]- 
[6.18 ΔρΡραγεΐῖ δηδ]ορία. 

ζειρὰς] Ἐδβάοιη Ηεγοαοΐαβ 7. 609 
ΑτδθΙ 5 {θυ : Ζειρὰς ὑπεζωσμένοι 
ἦσαν. , Ἠδτροογαῦο : Ζειρὰ ἢ σειρὰ, ὥς 
τινες, ἦν ἔνδυμά τι, ὃ ἐπενεδύοντο μετὰ 
τοὺς χιτῶνας, ὥσπερ ἐφαπτίδας. Ετγ- 
τη0]. Μ-: Ζειραὶ, χιτῶνες ἀνακεκολπω- 
μένοι ἢ ἀνάκωλοι. ἩΠΤΟΗ. 

5. ὅτι---ὅτι] Υ͂. 5, 6, το. εἴ δηποῖ. 
δα Η. ΘΕ. ὉΓΗΣ 37: 

πείσονται] σπείσονται ῬΥΌθΟ ρῥῖῸ- 
Ρίευ 5.12. 5ΟΗΝ. 

οἱ δ᾽ ἐκλιπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἦν δὲ χιὼν [2] 

[3] 

᾿ 

ἘΠ ον σα 
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᾿Ἶ στ ΩΝ “ « ΄“΄ Ἀ Α͂ Α͂ 

τὸν βξκενοφῶντα τῶν ὁπλιτῶν τοὺς νεωτάτους λαβοντα συν- 
7 ͵7ὕ “ Ν [4 ΄- ς Υ 

᾿ἐπισπέσθαι. καὶ ἀναστάντες τῆς νυκτὸς ἀμὰ τῇ ἡμέρᾳ 
΄ν Ν ε ᾿ - ᾿ς 

παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον' 
φ Χ ᾿ ἊΝ ὡς ὁ ΨΓ Ψ ΑΨ» ͵ 

πλησίον γὰρ ἣν τὸ ὁρος᾽ ὅσους δὲ ἔλαβε κατηκόντισεν 
3 “- ») 

ἀφειδῶς Σεύθης. 
Ε 5 ’ὔ Χ ὰ Ν 

7 Ἐπισθένης δ᾽ ἢν τις ᾿Ολύνθιος παιδεραστῆς, ὃς ἰδὼν 
᾽7ὔ ὧν 7 57 7 

ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλλοντα 
» ᾿ ΝΝ μπακαι ΄“- δεν μὴ “ 

ἀποθνήσκειν, προσδραμὼν Ξενοφῶντα ἱκέτευε βοηθῆσαι 
δ ὅν ΟΝ ΔΝ Ἁ ΄σ Ἄ -“ Χ Ε 

8 παιδὶ καλῷ. καὶ ὃς προσελθὼν τῷ Σεύθῃ δεῖται μὴ ἀπο- 
΄ο ἊΝ “ ἴων ν»)Ἅ “ ἊΝ , 

κτεῖναι τὸν παῖδα, καὶ τοῦ ᾿Επισθένους διηγεῖται τὸν τρό- 
᾿- ἣν ἢ ᾿ , “ ΣῸΝ ,, 

πον. καὶ ὁτι λόχον ποτε συνελέξατο σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο 
ἊἋ , δ Ἢ ξ Σ Χ ΄ 

ἢ εἰ τινες εἰεν καλοὶ, καὶ μετὰ τούτων ἢν ἀνὴρ ἀγαθός. 
Ν 7 3 Ἃ 3 7 ᾿ 

οὁ δὲ Σεύθης ἤρετο, ᾿Ἡ καὶ θέλοις ἂν, ὦ ᾿Εἰπίσθενες, ὑπὲρ 
7] ΄ 7 Ἂ, 7] 

τούτου ἀποθανεῖν ; ὃ δ᾽ ὑπερανατείνας τὸν τράχηλον, 
Π “- Ἵ) 9 ᾺἋ ΄ « “- Ν λλ ὸ ἰδέ 

αἴε, εφη, εἰ κελεύει ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. 
5 Υ̓ « ’ "ἢ “ 5» 7 3 τΆ 3 ν- 7 

τοέπήρετο ὁ Σευθης τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν ἀντ᾽ ἐκείνου. 
5 7 ΄“ 

οὐκ εἴα ὁ παῖς, ἀλλ᾽ ἱκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ἐν- 
΄- ᾿ν  ἢ 7 εὖ Ἀ ΄- 5 “ 

ταῦθα ὁ Ἐξπισθένης περιλαβὼν τὸν παῖδα εἶπεν, Ὥρα σοι, 

παῖδα καλὸν 

ὦ Σεύθη, περὶ τοῦδέ μοι διαμάχεσθαι: οὐ γὰρ μεθήσω τὸν 

λαβόντας Ο. 
Ἄ.Β.6. 
λαβον. 
καλὸν Α.Β.(ὐ. (ει. καλὸν παῖδα. 
ἱκέτευεν ΖΦ. (εἰ. ἱκέτευσε. 
Ζ. οὐδένα ἄλλον Β. 
θέλοις Β. θέλεις Α.Ο. Οδί. ἐθέλοις. 
νατείνας ΟΟ. 
κελεύοι Α.Β.6. 
Ροβί ἐνταῦθα οἴ. Α.Β.Ὁ. 
μοι ).Η.1. ργ. Καὶ. 2. οὔ. Τὰ. 

ΠΣ παρῆσαν εἰς τὰς κώμας) ΟΥ̓ ΤΟΡ. 1, 
4.6: Εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας ἕκαστοι 
πάρεισιν. 2, 4. 21, παρεῖναι πρὸς αὐ- 
τῶν ΞΟΗΝ. 

η. ᾿Ολύνθιος] πη ἄθτη 6556 4] 581- 
Ῥιὰ ᾿Αμφιπολίτης αἸοϊΓαγ ρο]αβλαυτιτη 
ἀαχ, Ραΐαθαῦ Ἠ αἰοηβοηπ5, 4π| Νϑο- 
ὮΘΙΗ οομηραταθαΐ ΑΒΙηΘ0.Πι, 611 8110] 
Λακωνικὸς νοσοίαγ, ρα ὭΟΠ δϑύ ῬδΓ 
ΤΟΙΟ ἴῃ ἀΐτΟα6, δὶ ΑἸΩρΡ ΠΡΟ] 85 
πηροσῖαπη ἴῃ ΟἸγΠ105 Θχθγουΐββο δά- 
ΒΕ ΌΧΟΓΙΒ. (Οὐδίθυατη δι α5 δὰ Πϊης 
αυχιῦ ἴῃ νος. ᾿Ἐπισθένης" οὗτος ἦν ἐπὶ 
Σεύθου τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως, ἐπίρρη- 
τος ἐπὶ παιδεραστίᾳ. ΒΟῊΝ. Παιδε- 
ραστὴς αὐϊάθτη ΑτΩΡΠΙΡΟΙἰΐδητιβ 4. ύ, 
8. ὅεα Πὶς οὔϊδῃη τὰς δ᾽ Ππ τὴ νἱἀείαν 

συνεπισπέσθαι Α.Β.Ο.Ε. (ὐθί. συνέπεσθαι. 
ἐπὶ τὰς κώμας Ζ. (ὐεί. ἐπὶ ταῖς κώμαις. 

ἀφειδῶς Α.Β.Ο.Ε. (διέ. ἅπαντας ὁ. 

προσδραμὼν οτη. ἢ'.---",. 

εἶπεν ἀνατείνας Β. (οι. ἐπανατείνας. 
το. ἐπήρετο---ἐκείνου οτη. Εἰ. 

παραλαβὼν Α. περιβα Ῥτο περιὰλ Β. ΡΥ. 

εἰς τὰς κώμας 
ἔλαβε Α.Β.Ο.Ἐ. (ἴθι. κατέ- 

7. παιδεράστης (ὐὕ. παῖδα 
ἱκέτευε Β.Ὁ. 

8. δεῖται Δ.Β.Ὸ.Ε. (οί. δέεται. συνετάξατο 
ἢ οτη. .Η.---ἴ,. εἰ ουὰ. ΕΝ. Ζ. 9. ὁ δὲ] καὶ ὁ Ἐ!. 

ὁ] οἱ Α. ὑπὲρ ἀνατείνας Α. ὑπερα- 
ἔφη Α.Β.Ο. Οεοί. εἶπεν. 
μὴ δὲ ἕτερον 10. δὴ 

σοι] 

ἰηαἸσᾶγα, αὖ σοηβαϊς απ ΒΘΠΠ6]115 
Πμδῖγ. Ρ..224. 

πέλτην ἔχοντα] Αααϊίατη πος, αὖ 
1π 6] Πρ άτητι5 ΕἸ ΡΙΒΕΠΘ 6 ΠῚ ΠΟῚ ΤΠΪΉΤΙ8 
ΘΏΙΠΗΪ ὙἹΡ Γ6 ΠῚ βρθοίαϑϑθθ 4Ὸδ ΠῚ [017- 
ΤΠΔΠΠ ΟΟΥΡΟΙ5, σοηβοῦ Υ̓ οιβκιαβ. ΝᾺΠῚ 
ΡΟΣ 116 ποῖ ΔὈ]θοοταΐ, αὖ Ἰστᾶνὶ 80- 
Ἰοπΐ, 566, πιὸ ΠΟΠηΟ ἔογε]8, ρϑ]ΐδιη τρϑί- 
ῃρραῦ, απ ἔμποροί δὐτηαΐβ. 5ΟΗΝ, 

Ξενοφῶντα] Ξενοφῶντι, αὖ 4. 3, 10, 
ΒΙββοδορ. Αηποῦ. ἴῃ ΑΠ85. Ρ. 85. 

8, λόχον] »ῬΙαῖο Οοην. Ρ. 178: ἘΠ- 
Εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο ὥστε πόλιν 
γενέσθαι ἢ ω) στρατόπεδον ἐ ἐραστῶν γ.3 καὶ 

παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἄμεινον 
οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν εἰς. Οοπῖ. Χε- 
ΠΟΡἢ. ὕοην. 8,32. ΖΕΌΝ, 

[5] 

[6] 



ΕἸ 

12 

τὸ 

΄4 

7 ΄- ΄- ΄ ΕῚ Ν » ’, 

το γάλοις σταυροῖς τῶν προβάτων ἐνεκα. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο[ιι] 

ὡ 

᾿» 

δα ΥΔΣΣΧΣΝ νὰ... ΣΧ... 
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παῖδα. ὁ δὲ Σεύθης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα: ἔδοξε δὲ αὐτῷ [7] 
αὐτοῦ αὐλισθῆναι, ἵνα μηδ᾽ ἐκ τούτων τῶν κωμῶν οἱ ἐπὶ 
τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῷ πεδίῳ ὑπο- 
καταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐ ἔχων. τοὺς ᾿ἐπελέκεδα ἐν 

τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ, καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἐ εν 
τοῖς ὀρείοις καλουμένοις Θρᾳξὶ πλησίον κατεσκήνησαν. 

Ἔκ τούτου ἡμέραι τ᾽ οὐ πολλαὶ διετρίβοντο καὶ οἱ ἐκ τοῦ [8] 
ὄρους Θρᾷκες καταβαίνοντες πρὸς τὸν Σεύθην περὶ σπον- 
δῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. καὶ ὁ “Ξενοφῶν ἐλθὼν 
ἔλεγε τῷ Σεύθῃ ὅτι ἐν πονηροῖς τόποις σκηνοῖεν καὶ πλη- 
σίον εἶεν οἱ “πολέμιοι' ἥδιόν τ᾽ ἂν ἔξω αὐλίζεσθαι ἐφη ἐν 
ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στεγνοῖς, ὥστε ἀπολέ- : 

σθαι. ὁ δὲ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμήρους παρόντας 
αὐτῶν. ἐδέοντο δὲ καὶ αὐτοῦ Ξενοφῶντος καταβαίνοντές [9] 
τινες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαί σφισι τὰς σπονδάς. ὃ 
δ᾽ ὡμολόγει καὶ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἡγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς 
κακὸν πείσεσθαι πειθομένους Σεύθη. οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλε- Ἢ 
γον κατασκοπῆς ἕνεκα. [ 

Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο: εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν [10] 
νύκτα ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἱ Θυνοί. καὶ 
ἡγεμὼν μὲν ἦν ὃ δεσπότης ἑκάστης τῆς οἰκίας" χαλεπὸν 
γὰρ ἦν ἄλλως τὰς οἰκίας σκότους ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν 
ταῖς κώμαις" καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι κύκλῳ περιεσταύρωντο με- 

ἰ 
κα 

- 
- 

Ν ἈΝ 7ὔ ε ΄ “ ᾽ 7 ε Ἁ »᾿ 7 

κατὰ τας θύρας εκάστου τοῦ οἰκήματος, οἱ μὲν ἐϊσηκοντι- 

11. συναυλισθῆναι Ἀ. μηδ᾽ νοὶ] μὴ δ᾽ Α.Β.0.Ε. ((. μή. οἱ οτη. Α.(.Ε.. 
μὲν οτι. 1).Η.. καταβὰς Κα. ὁ δὲ ξενοφῶν Α.Β.0.Ε. (ὑεῖ. ξενοφῶν δέ. 
ἐπιλέκτας Α.Ο. ργ. ἀνωτάτη 1). Ἐ΄. Ξο]ι5, Η.1.Κ. Ὁ. καὶ οἱ] καίτοι οἱ Ἀ. 
καίτοι Β.Ο. ὀρείοις ἃ. ὀρίοις Ἐξ. ὁρίοις Α.Β.Ο, Οεῖ. ὀρεινοῖς. Ῥοβὲ αποὰ 
τοῖς οτη. Δ.Β. ὍΡ 12. οὐ] τε Α.Β.Ὁ Εἰ. τ᾽ οὐ ΒΘεμπηοίάοστιβ. σπονδῶν καὶ 
ὁμήρων ΔἈ.Β.Ο. Οὐ. ὁμήρων καὶ σπονδῶν. ὁ δἀάππηί .Β.Ο. ἐλθὼν «αάδαπὶ 
Α.Β.Ο. τόποις οἴη. Α.Β.Ὁ. σκηνοῖεν Η. ,.1. σκηνῶμεν Δ. Β.Ο. Οει. 
σκηνῷεν. το. ΒΟ (ες. δ᾽ ἐχυροῖς] ἑτέροις Α.Β.0.Ε. ἂν δηΐθ χω- 
ρίοις οἵα. ἃ.Β.. στεγνοῖς Ὁ. , --ἰ Τὶ Οεῖ. στενοῖς. 13. αὐτῶν] αὐτῷ Β. 
Μ. ΑΙὰ. ἴῃ (Ὁ. νογύβαμῃ οἰδααι αὐτῶν Εἷς, παν Ρούποτις θη 866], 864 ΠΟΠ 
Ἰατιθαῦ 8η ἀοἔαουῦ ΡΓ. δὲ καὶ αὐτοῦ Β.Ο. δὲ αὐτοῦ Α. (Ὁ ι. δὲ τοῦ. τῶν 
οἴη. Α.Β. Ο. ἐγγυᾶτο Α. Β. μηδὲν αὐτοὺς] αὐτοὺς μηδὲν Ε᾿.---Ἰ,.Ζ. μηδὲν Τ'. 
14. τῆς οἰκίας Β.Ο. Οεί. οἰκίας. ἄλλως Δ.Β. ΟΕ. Οεΐ. ἄλλῳ. σκότους] 
σκό ὄντας ἀνευρίσκειν τὰς οἰκίας Α. ἐν οἵη. Α.Β. Ο. Τάτ ᾿ποχ ἴῃ περ. μεγ-. 
1, ὁ μι 1Π 188. 15. τοῦ οἰκήματος Α.Β.Ὁ. (εἴ. οἰκήματος. 

11. τοὺς ἐπιλέκτους 8. 6. γνοῖς Ἰ. 6. Β0 (δος5 νὶοὶ. [{ὰ τὸ στε- 
12. στεγνοῖς] ἔξω (τῆς κώμης) αὐλί- γνὸν (οοποπι. 7, 19 5664. 5ΟΗΝ. 

ζεσθαι ΟρΡροΟΠΙΓαΥ τῷ σκηνῆσαι ἐν στε- 
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ε Ἁ “ , ἃ γ, 35 [2 

ὧον, οἱ δὲ τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον, ἃ ἐχειν ἐφασαν ὡς 
’ σι Ἂ ᾿. ᾿ς « δ ἢ ᾿ 

ἀποκόψοντες τῶν δοράτων τὰς λόγχας, οἱ δ᾽ ἐνεπίμπρα- 
“- ΄“- , φ, 

σαν, καὶ Ξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον 
ἋΟ ΄“ 3, Ἂ ἤ 

ἀποθνήσκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν. 
ἈΝ ᾿γ ἣ σι 3 , ΕῚ 7 ΄“- ἣν 3 

τό καὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ καὶ ἐντεθωρακι- 
ς “ ,ὕ 5 5 

σμένοι οἱ περὶ τὸν Ξενοφῶντα ἔνδον ἦσαν ἀσπίδας καὶ 
ἣΝ Ν ζ΄ ΄- 

μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σιλανὸς Μακίστιος ἐτῶν 
3, ὃ “ 7, Ἁ 

ἤδη ὡς ὀκτωκαίδεκα σημαίνει τῇ σάλπιγγι καὶ εὐθὺς 
3 “- 5 Υ͂ Χ , Ν Ει μιν “ Υ 
ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σκη- 

΄ὔ ε “- Υ « Χ ΄ 53 

τηνωμάτων. οἱ δὲ Θρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἢν [13] 
[δὲ 3, Ἷ ἢ ,7] ἴων 

αὐτοῖς, ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας" καὶ αὐτῶν 
ε 7 Ν ἊΝ ϑ'ν Κ ΄ ΄ 

ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐληφθησαν τινες κρεμασθέν- 
σι ΄“΄ ΄-“ “ ς Ν . Ἶ 3 

τες ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς" οἱ δὲ καὶ ἀπέ- 
ς , “ Ἂ ε λῦ 7 γ΄ 

θανον ἁμαρτόντες τῶν ἐξόδων" οἱ δὲ Ἕλληνες ἐδίωκον ἔξω 
“ ΄- “- ε δ᾽ ν ΧΆ 

18 τῆς κώμης. τῶν δὲ Θυνῶν ὑποστραφεέντες τινὲς ἐν τῷ 

σκότει τοὺς παρατρέχοντας παρ᾽ οἰκίαν καομένην ἠκόντάζαν 
εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους" καὶ ἔτρωσαν Ἱερώνυμόν τε 
Εὐοδέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην Λοκρὸν λοχαγόν᾽ ἀπέθανε 

[15] 

[14] 

ἃ ἔχειν] ἄρχειν Α.Β.6. ἐνεμπίμπρασαν Ἡ.1.Κ. ἐνεπίπρασαν ΑἸά. ἐνεμ- 
πίπρασαν Ἐ1, τό. περὶ τὸν ξ. Α.Ο. (ε(. περὶ ἕ. ἀσπίδας καὶ μαχαί- 
ρας οτῃ. ΝΗ .Κ Γ,. ἐτῶν] ἐκ τῶν Α. ἤδη ὡς ὀκτωκαίδεκα ἃ... ἤδη ὡς 
ὀκτωκαίδεκα ὧν (9) Β. ἤδη ὀκτωκαίδεκα Β. (ὑοῦ. ὀκτωκαίδεκα ὦν. τῇ. καταφεύ- 
γουσιν Α. Β. Ο. ὅσπερ 3). ἦν δαάπηΐ Α.Β.0. ὑπερβαλλομένων Ἀ.Β. 
(5.0. ἐνεχομένων Α.Β.Ὁ.Ε. (ὑεῖ. ἐγισχομένων. πελτῶν] πελταστῶν 1). 
-ἶν, οἵα. Α. τοῖς Α.Β.Ο.Ε. Οβι. ἐν τοῖς. ἁμαρτῶντες Α.Β. ἁμαρτόντες 
Β. (ὐθύ. διαμαρτόντες. 18. δὲ Α.Β.0. Οδί. τε. καὶ οἱ μὲν ἠκόντιζον Α.Β. 
σ. ἠκόντιζον καὶ οἱ μὲν ἢ. (ὑεί. ἠκόντιζον καιομένην, δηΐθ αυδ ἽΝ : ἱερώνυ - 
μόν τε καὶ εὐοδέα λοχαγὸν Α.Β.(Ὁ. (θεῖ. ἱερώνυμόν τε καὶ ἐνοδίαν τὸν λοχαγόν. 
θεογένην Ἀ.Β.0.}0. θεογένη Ἐ.1.Κ. οοντοοίαῃ Η. θεαγένη 1.. Οεΐ. θεαγένην. 
λοκρὸν λοχαγὸν Α.Β.Ο. Οεῖ. δὲ λοκρὸν τὸν λοχαγόν. 

Ρ. 41, 27; Βῖν 6 Ῥβυβ. ς..41: "Πέμπεται 
οὖν ᾿Αρτάριός τ αὐτὰς καὶ ᾿Αμύτις ἣ 

15. ἔφασαν] [ἄδθτη ν ΘΓ] υιϑ8 ΒΡΓΆ 
ἕο, αι, Ἡ. τ. ετά 50 Σ Ἦγεν ἐκ τῶν 
Θεσπιῶν πρὼ δειπνήσαντας τοὺς στρα- 
τιώτας, φάσκων πρὸ ἡμέρας κατανύσειν 
εἰς τὸν Πειραιᾶ" 0, 5, 26: Καὶ εἰ μὲν 
ΜΝ ν ΄ Ν ΩΨ ΄ 
ἐπὶ τὰ δύσβατα Ἔπαν ΤῸΝ, ὁ Ισχόλαος 
ὑφίστατο, οὐδένα ἂν ταύτῃ γ᾽ ἔφασαν 
ἀναβῆναι. 

᾽΄ . 1 

τό. Μακέστιος] [ὐϑιαἴα; ἔοττηα Μα- 
κίστιος υὐϊαν 1ρ56 Η. ΟΥ. 3, 2, 25. 30, 
8] Π1αὺϑ δα 68. Θίβρῃ. οἰϊδ!. ϑίθρἢ. 
Βγζ. ἴδιηθῃ : Μάκιστος πόλις τῆς Τρι- 
φυλίας. Τὸ ἐθνικὸν Μακίστιος. Εὕρη- 

λ ᾽ ᾿ “ - ται καὶ Μακέστιος διὰ τοῦ ε Ψιλοῦ. 
Θθο ποη υἱηα!οαῦαν ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ, οαϊ 
γϑϑίιιι Μακίστιος. 

ἤδη) Οἰδβίαβ ῬΏΟΙΙ Β10]. οοά. 72, 

γυνὴ καὶ ᾿Αρτοξάρης ἐτῶν ἤδη ὧν εἴ- 
κοσι. Αρυὰ ΡΠΠοβίγ. [πηδρ-. Ρ. 764,6 
Ἦν δὲ ἄρα υἱὸς τῷ ξένῳ κομιδῇ νέος, ἐς 
ἔτος δέκατον ἤδη. φιλήκοος καὶ χαίρων 
τῷ μανθάνειν, 8111 Ἰπίογραηριηξ δηΐθ 
ἤδη. 

18, τοὺς παρατρέχοντας ἠκόντιζον εἰς 
τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους] Ἡ. ΟΥ. 3;2,0: 
Διαβαίνει τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ 
στρατεύματι εἰς Εὐρώπην. Οὐοπηᾷξ. 8η- 
τοῦ. .87:..8. 2. 

Εὐοδέα] ΝΝοπιθπ σ [116 (οἔ αυϊάθτῃ 
Ἐ]ΘαΠ) ᾿π μος Ἰαΐθυθ δηῃϊηδανογθ 
Ζοαπίαβ. ἴῃ Πιά. ν. Η]ΘΓΟΏγπηΊι8, 5] 
1ά61 δϑῦ ἢϊο αὶ δηΐθα ἔα ΠΟΙ] ΠἴΤ15. 
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᾿ ΕῚ 7 ,ὔ Ψ ἵν 3 ἭΝ, Ἀ χὰ 

δὲ οὐδείς" κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθῆς τινῶν καὶ σκεύη. 
19 Σεύθης δὲ ἧκε βοηθῶν σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις καὶ 

20 

2Ὶ 

22 

-- 

94 

τὸν σαλπιγκτὴν ἔχων τὸν Θράκιον. καὶ ἐπείπερ ἤσθετο, 
ὅσονπερ χρόνον ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφθέγγετο 

“ σ ΄σ ͵ ΄“- 

αὐτῷ" ὥστε καὶ τοῦτο φοβον συμπαρέσχε τοῖς πολεμίοις. 
» Ν ΣῊ » νι Φῃ0 δος ἂν “ 5, - 

ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, ἐδεξιοῦτο τε καὶ ἔλεγεν ὅτι οἴοιτο τεθνεῶτας 
Χ 7 

πολλοὺς εὑρήσειν. 
3 7ὔ ς Βεπεὶ “ ΄ Ἁ ε 7 3 “ 

Εκ τούτου ὁ ἐΞενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τε αὐτῷ 
΄“- Ν 3) Ά ᾿ 

παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὁρος εἰ βούλεται συστρατεύεσθαι" 
Ἁ Χ ἈΝ “- ΄σ- ΓῚ «- 

εἰ δὲ μη, αὐτὸν ἐᾶσαι. τῇ οὖν ὑστεραίᾳ παραδίδωσιν ὃ 
᾽ ) ὁ 4 , ᾿ Ψ 37 ἕ 3 ᾿, 

Σεύθης τοὺς ὁμήρους, πρεσβυτέρους ἄνδρας ἤδη. τοὺς κρα- 
,ὔ ΄- Ἀ Ἀ 

τίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν ὀρείων, καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν 
“ ΄ » Ἂ. οὖ εν 7ὔ , « ΄ Ξ 

τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σεύυθης 
5 Ν ἴω 5 “- ΕῚ , Ἃ 7, «ε ’ 

ἐκ γὰρ τῶν Οδρυσῶν ἀκούοντες ἃ πρᾶττοι ὁ Σευθης πολ- 
7, , 

λοὶ κατέβαινον συστρατευσόμενοι. 

ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελτα- 

στὰς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες ἱκέτευον σπείσα- 
΄ ε ἥ Ν ΄ 

σθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν 
Υ͂ ε ἃ 7 ᾿" ἈΝ ΄σ 

ἐκέλευον. ὁ δὲ Σεύθης καλέσας τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν 
Ἃ ΄ Ν » "Ψ 7, 5» μααὶ - 4 
ἃ λέγοιεν, καὶ οὐκ ἐφὴη σπείσεσθαι, εἰ ΞΞενοφῶν βούλοιτο 

 ἀ » Χ “ » ΄, ε Φ 9. ὦ 3 

τιμωρήσασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Αλλ 

καὶ ἐσθής τινων ἃ.Β.Ο.Ε.Β. Οεί. ἔστιν ὧν. 10. βοηθῶν Ἀ. Β. Ο. Οεῦ. βοη- 
θήσων. τὸν σ.] τῷ σ. Ζ. καὶ τοῦτο] καὶ αὐτὸ ἴ,. ΑἸά., καὶ ταὐτὸ Ε᾿.---Κ, 
Ἔ, συμπαρέσχε Ἀ.Β.(ὐ. παρεῖχε Ζ. (ὑεῖ. συμπαρεῖχε. ἦλθον Α.Β.Ο. 
ἐδεξιοῦντο Ζ. τε οὐχ. Β.}).Η..---Τ εὑρήσειν Ἀ.Β.Ο. συνευρίσκειν Ἢ. 
(εἴ. εὑρίσκειν. 1. ἤδη Δαάπιηΐ Α.Β.Ο. εὖ ουηῖββο ἄνδρας Εἰ. 
Π.Ε Ὴ. ὀριτῶν Α.Β.(Ὁ. Οεύ. ὀρεινῶν. πράττει Α.Β.. 2422. ἀπὸ οτη. 1).Ε--- 

τοῦ οτη. Α.Β.Ο. μὲν οἵη. Τ. ΓΑΡΥῚ ἱππεῖς. καταβάντων Ἀ. 
πιστὰ Α.Β.Ὁ. Οεῖ. τὰ πιστά. 22. καλέσας τὸν ξενοφῶντα συγκαλέσας ἐπε- 
δείκνυεν Α. ἔλεγεν Ἐ.. ἂν Ροβὲ οὐκ οἴῃ. Α.Β.6Ὁ. σπείσασθαι Ἀ.Β.Ο. 
εἰ οτῃ. Α.Β. ὁ ξενοφῶν β. τιμωρήσασθαι δὲ αὐτούς Β. 

ὀρειτῶν 

10. βοηθῶν) βοηθήσων Ῥτο βοηθῶν τριπλασίαν] Θαδιη ἀηΐθ (ΥΘΟΟΤΤΙΠα 

οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον [Ὁ 

510 Τη{0}10 σοΥΥΘοίοΥ Ἡ. ΟΥ 5,1, το. 
τοῖς πρώτοις ] ἈΥΊΠΩΪΒ 4Ὰ] δα Ορδιη ἔθ- 

τϑηάδτη αὐϑθοὶβ δανοϊανοσαηί. ΖΕΌΝ, 
Οὐηΐ. 2..2, 16: Εὐθύωρον ἄ ἄγων ἅμα τῷ 
ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας 
τοὺς πρώτους ἔχων κατεσκήνωσεν. 

τὸ κέρας] Κ΄ 14 7, 3, 352. 
21. ὀρείων] ὁρειθας αθ Βουηϊηῖθτι5 

αἰοΐαπι ἃ Πας. 2, οὔ. οὖ τεοθη ΠΟΥ τ5 
ποίαν] δᾶ 1 πεβ. ϑίθρῃ. ὥρα ψαῦστη 
ἔχθρα ΘΠΒ 510 αἰ ΠΙΒ6 116 ΤΟΥΤῚ 86. ῬΘΙΤηΙΙ- 
ἰαἴϊο, 46. τὰ 10. οἵ ἴῃ Ααᾶ., ϊο απο- 
46 ἔδοίατπα ραΐανὶ αποα 8. 11. 

δανοπίαῃ. ΖΕΌΝ. 
κατέβαινον] Οαγγβαδ τηΘα! ΓΘ ΥΆ ΠΘᾺ5 

ΤΟ ΡΊΟΩΕ5Β ἰποο]ἶββα ἴΐα βισηιῆσδί. 
5ΟΗΝ. 

22. πιστὰ) ΟΥΤΟΡ. 4,» 2, 8: Ἔκ τού- 
του πιστὰ δίδωσιν αὐτοῖς, τηϑ]]ΟΥ65 ΡΓῸ 
τὰ πιστά. 

σπείσεσθαι) σπείσασθαι ἀεἴεπαϊ νἱ-. 
ἀραΐίαν 115 406 αἸχίτηῖιβ δα Η. ὅτ. 1, ύ, 
14. οἱ Αα4. δα 6, 2. 15» οἴ81 δχῖρτιᾶ ἴῃ 
14}10Ὲ5 Πα 65 Ἡδεοσάση, αὖ αἸοΐαμη 58- 
ΡΙᾶ 841,2, 2; (0]]. νὰν. Βε:. Η. σὲ: 6, 
5» 25- Εἴ δῃηποῖ. δα 11]ΔΠ| ἢ. 4; 11. 
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3 « Ν 7 ᾿Ἶ “. 7 ΒΥ ν 3 -“ “- 

ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἐχειν, εἰ οὗτοι δοῦλοι 
327 3 , 

ἐσονται ἀντ ἐλευθέρων. συμβουλεύειν μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ 
λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κακόν τί 

ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκοι ἐὰν. οἱ μὲν οὖν ταύτῃ πάν- 
Ὗ 7 

τες δὴ προσωμολογουν. 

ΚΕΦ. Ε. 
᾽7ὔ ἃ το Χ τ 4 “ 

Ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷκας 
3 κ ΄ 7, “ 5. 5 ΤΟΥ. 3 κ ἡ γῷ- 

εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον" αὕτη δ᾽ ἣν οὐκέτι ἀρχὴ Μαισα- 

Η.1,. μυσανδρου, βτιρτᾶ ΒορΡίο αισάδου, "Ν. 
Π.Ε.-- Τ,, (6. τήρου. στου ὀδρύσου, τηρίου 

(εὐ. ὀδρυσοῦ. 

24. δίκην ἔχειν] Ἡεγοσοί. 1, 45 : 
Ἔχω, ὦ ξεῖνε, παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δί- 
κην, οοηξοτγί Θ αΓΖίι8. 

1. ὑπερβάλλουσι] Μοῃηΐθβ ἰγαΐθο 1586 
αὐρστῆΐ νοῦ. ΒΟῊΝ. Ἐιιεϊζαν 8ὰ- 
ἴθτη τπἰὖ ύ, 5, 7, ἐλάμβανον, ἀδ ΘΧΕΥ- 
εἶδα. 

τὸ Δέλτα] Ῥ. αν]ὰ5 ἀ6 ΒΟΒΡΟΙῸ 
ΤΏτδΟΙΟ Ρ. 152: “πάει ἃ ΒΟΒΡΟΥΟ 
ΟΌΙΨῚ ΡθαΙθ5 δα δ] την ἀθβϑι ΠῚ ΟΥ̓ΔΠῚ 
Ῥομῦ ᾿πηροτγίυοβαπη, ἰομρο ]Ἰαΐθαιϊιθ 
ΔΡΟΥ 8) ΘΘρίθη Ἱ ΟΏθτι5 νϑηίῖβ; [ἢ 
ΤΩΘΟῚΟ {ΠΠΕ6Γ6 νἹαἹ Ἰοουπη, 4π6π Χο- 
ΠΌΡΠΟΙ ΔρΡΡΕ6]]αί [)ε]ΐα, σθϑίθυὶ 5011ρ- 
ἴογεβ 126] σοι βῖν [96] οοποῖη : ΠΟαΙΘ 
ποιηϊηδηΐ Τ])ογοοη ; 1Ἰὰ ορριΙάττη εϑῦ, 
αποα Ὁ αὐῦ8 ΒυζΖαηίιο αὐθαϑίύ του ρε- 
αδβίγθ ἀπῖπ5 α16]. Ἐχ {θτ5 ραγ 5 
οἸδααιίαν Ἰδοὺ ἀ1ο], 5] οἰΠΊ ἰθτη- 
Ῥϑδύδςθιτι5 τηᾶτο ᾿ποϊζαίττη δχίρτο ἔπι- 
ΤΊΡΟ ᾿π γοτηϊ, ἃ 40 ΡΙ86015 [6] θη 
ΔΡΡο αν, Ὁ ΑΙ ΘΏθΘΟῸ σΟΙΩΙΩΘΠΊΟΤδ- 
ἴι5. [5 64118}15 510, 1 ΠΟΒΕΓ5. ρἰβοῶ- 
ΟΏΙΡ 5 ΠΟΥ ζαγ.᾽ ΑἸ ΘΠ ΘΒ 2, 
Ρ. ττ8 Β. εχ Επι  γ ἀβπηο τηθαϊοο π16- 
τηογδί δελκανὸν --- ἀπὸ Δέλκωνος τοῦ 
ποταμοῦ, 84 ποτ (ὐαβα θομτι5 οχ Ηο- 
ΒΥΟΏΙΟ Δέλκον, λίμνην ἰχθυοφόρον πε- 
ρὶ τὴν Θράκην, οοτηραγαν. 5ΟΗΝ. 
ἘΒρδοίαβ ἤδηη6]]. Π|{μδέν. Ὁ. 268 : ““ΤὮ6 
])οϊία γα οδημποῦ Ὀὰΐ τορᾶτα 85. [{Π6 
{ΙΔ Πρ ]ΔΥ 5ρᾶσθ Ὀθίννεθη ἴΠ6 ἐπιφῖηο, 
{π6 Ῥγοροηέϊδ, ἀπ [π6 Βοϑβροτγιδ; ἀπ 
“αν οἢ Πα5 Βυζαηέϊιηη, αἱ [Ππ6 Ἰοννεῖ 6χ- 
ΤΡΘΠΗΪΥ : ΡΟΥΠΔρ08 {Π6 {γασῦ σἜΈΠΟΙΆΙΠ]Υ, 
ὙΒΙΟΝ [Π6 ΘΠΊΡΘΙΟΥ ΑΠδβίδβι8 δἴου- 
τνατ 8 Βῃαῦ ΠΡ οἡ {πΠ6 Ἰαπᾷ 5146, νι 

“δου, ἀλλὰ Τήρους τοῦ ᾿Οδρύσου | ἀρχαίου τινὸς . καὶ ὁ 

24. ἱκανὸν Κι. καὶ νῦν τἀἀαπί Α.Β..Ἐ. ταύτῃ] ταῦτα Ἀ. δὴ δα- 
ἀυαπὺ Α.Β.0.Ε. Ι. ὑπὲρ] ὑπὸ Α.Β.6. δέλτα Ἐλαδίαίῃ. δα ΠΙΟΠ β ιτη 
ἡ Δ. μεσάδου Β.Ε. μαισόδου (ὐ. μησόδου ἃ. μισάδου Ἐ.Τ.Κ, μυσάδου 

τήρους .Β.Ὁ., 41 {γ68 τηρού- 
ὀδρύσου Δ.Β.Ο, ὀδρυσσου Ἐ.. 

ἃ Μ)Ὼ]]1. [10 15 ἔστι τῃαΐ΄ Πδην1}16 γὸ- 
ἔουτθα {18 ἴο {π6 ἐγίαπσοίαῦ ροϊηΐ Γ᾽ 
ΠΤ ογ ΟΊ, ΟΥ Του του : αὐ 10 15 ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
βίγ]θα ἃ σομηγῃ ὮὉΥῚ ΧΟΠΟΡΒΟΗ (7: 5» 

[πος [αἸβιιπὶ οὖ δχ ᾿πίουργοί. ἔαὖ. 
ν6] Οδ]1οα ἀποίατη 7), θΐ Οὐογαίδα 685 
(7.1, 33) ΡΓΟΡΟΒΘα' ἴο ΟΔΙΡῪ {Π6 ΔΥΙΩΥ͂ 
1} 6 γ, ἴγοση ογίηΐξἠιδ, ἴὰ οΟΥ̓ΘΥ ἴοὸ 
ΘΩΤΊΟὮ {Π6πὲ ἢ [Π6 Ὀοοΐγ. ΤῊ]Β οὗ 
σΟυΤ86 15 ΟἾΪΥ ΔΡΡΠΘΘΌ]6 ἴο ἃ ἱταοῦ οὗ 
ΒΟΙΏ6 Θχίθηΐϊ ; δηα ποῖ ἴο ἃ Τη616 ροϊηΐ 
οὗ Ἰαπα.᾽ 

Μαισάδου] Υ. 7, 2, 22. 
Τήρους] ΕοΥΠη8 6Χ 0115 ΟΡΟ 18 Γ6- 

βιϊὰαἴὰ ΘΟ ραγδηᾶϑδ, οατῇ ἔουπη8 Σιτάλ- 
κους ἀρ ΑΥΒΙΟΡΏΔΏΘΠ), ΠΠΠΠῚ Σι- 
τάλκου 510 ἀρὰα πο αΙ6Π), αὖ ἀρπα 
δι θη Τήρεω. 

ἀρχαίου τινός͵ Ζοιπηῖαθ ρυΐαί δαη- 
ἄδθῃῃ 6556 46 ᾳφὰο ΒΈΡΤα 7, 2, 22, ἨΌΪ Τή- 
ρης ϑουίῃδο πρόγονος νοσαΐαν. Οἱ πὶ 
Ἰριαν Χοπορθοη τοροῦμ τοῦ Σεύθου 
προγόνου. Ἰ)εἸηαθ ΤὨΪΓΆΠῚ Θσθπτ5. α]- 
ΟΘΠΕῚ αὕτη δ᾽ ἦν οὐκέτι ἀ ἀρχὴ Μαισάδου, 
(46 400 7, 2, 32) ᾽ν ΠΓ18 ἔπτη, ἀλλὰ 
Τήρου, 41 ὑπ αἴπι τπηοτίπιιβ Ἰηΐοτ δη- 
σχαοβ σοηβααῖανΡ, Πιοοπηάατῃ μοίϊ5 
Γαογαῦ ἸΠΟΟ]Δ5. 6] 115 ΤΘΡΊΟΠΙΒ. ΟἹ Ρᾶ- 
Γ]5856 ΓΘΥΙ, [1 ΘΧΟΌΒ50 Τϑρτη ᾿ΠρῸ 
ΠΌΘΙῸΒ. [π158886 οὖ αὐτονόμους. Ἡαυΐ- 
ΟΠ ηβοππ5. ΓοΥθη ραΐαῦ δαπάθτη ἀθ 
400 ΒαοΥ ἀἸ665 2, 29: Ὁ δὲ Τήρης 
οὗτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος 
᾿Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ 
πλέον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε. Ἐδ- 
αἴθ : 866 18 ΧΕΠΟΡΠΟΝ αἸοογα ἀθθθαΐ 
τοῦ τῶν ᾿Οδρυσῶν ἀρχαίου βασιλέως. 
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Ἡρακλείδης ἐνταῦθα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας παρῆν. 
καὶ Σεύθης ἐξαγαγὼν ζεύγη ἡμιονικὰ τρία, οὐ γὰρ ἦν 
πλείω, τὰ δ᾽ ἄλλα βοεικὰ, καλέσας Ξενοφῶντα, ἐκέλευε 
λαβεῖν, τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχα- 

4 γοῖς. Ξενοφῶν δὲ εἶπεν, Ἔμοὶ μὲν τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖθις [2] 
λαβεῖν" τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἱ σὺν ἐμοὶ ἤκο- 

4 λούθησαν καὶ λοχαγοῖς. καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει ἕν μὲν 
Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς, ἕν δὲ Κλεάνωρ ὁ ̓ Ορχομένιος, ἕν 
δὲ Φρυνίσκος ὁ ̓ Αχαιός" τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη τοῖς λοχαγοῖς 
κατεμερίσθη. τὸν δὲ μισθὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυθότος ἤδη [3] 
τοῦ μηνὸς εἴκοσι μόνον ἡμερῶν" ὁ γὰρ Ἡρακλείδης ἔλεγεν 

5 ὅτι οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. ὁ οὖν Ξενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπεν 
ἐπομόσας, Δοκεῖς μοι; ὦ Ἡρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδε- 
σθαι Σεύθου" εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες ἂν φέρων πλήρη τὸν 
μισθὸν καὶ προσδανεισάμενος, εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ 
ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια. ᾿- 

6 Ἐντεῦθεν ὁ «Ἡρακλείδης ἠχθέσθη τε καὶ ἔδεισε μὴ ἐκ [41 
τῆς Σεύθου φιλίας ἐκβληθείη, καὶ ὃ τι ἐδύνατο ἀπὸ ταύ- 

τῆς τῆς ἡμέρας “Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς Σεύθην. οἱ μὲν 
δὴ στρατιῶται "Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μι- 
σθόν" Σεύθης δὲ ἤχθετο αὐτῷ ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώ- 

8ταις ἀπήτει τὸν μισθόν. καὶ τέως μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς 

ἡρακλίδης Β. τη. Ξες., Ὁ. ἐνταῦθα---σεύθης οι. ἃ. ὁ σεύθης Ὁ. ἐξά- 
γων Α. δὲ οτα. Β. βοϊκὰ Α.Ο,, ργ., βαάθμῃ τη. σουγσθοΐαμῃ, ΕΚ, ἐκέ- 
λευε Α.Β.Ο. Οεί. ἐκέλευσε. λαβεῖν] λαβεῖν τὰ ἡμιονικὰ Ζ. 4. τάδ᾽ ροϑβέ 
δὲ οἵα. Α.Β.6Ὁ. μὲν τοίνυν] τοίνυν Α.Β.0Ο. 4. λαμβάνειν Α.Η.ἴ. 
φρυνίσκος φίληξ Α.Β.Ο. (βεα αὰὶ ἃ ἴπ τάβαγα μαθεξ : οἱ φίληξ ξοτίαββθ οχ φυ- 
νίσκος, αἴ Α. 7, 2,1, ΡΟΙΙᾺ5 ΟΥΓΆτη εξ ἀθδτῃ εχ φιλήσιος) Ε΄. βοϊκὰ 1.Κ.Ζ. 
κατεμερίσθη Ἀ.Β. ΟΕ. (ει. κατεμέρισε. οὐ] οὔτε Ὠ.Ε'---Τ, ἡρακλίδης 
Ο. ἢἰϊς εὲ 5 οὐ] οὔτε 1Τ.Ζ. ἐμπολῆσαι 1)... ἐμποδῆσαι Ἀ.Ο. εὖ ααὶϊ ὃ ἴπ 
λ ταυίανϊε Β. ΡΓ. “ἐμποδίσαι Ἐω. (ει. ἐμπωλῆσαι. Οογτγεχὶ ΡΙογβοηαβ δα Μωτη 

ἘΞ » τυνουν,-: "ΕΣ 

Ρ. 156. 5. ἐπομόσας δἀάυπί Α.Β.0.. δοκεῖ Α.Β.Ο. φέρων πλήρη 
Α. Β. Ο. Οεἰ. πλήρη φέρων. μὴ Α.Β.Ο. Οεί. μή γ. ἐδύνου Α.Β.0. ἐἑαυ- 
τοῦ 1).Ε----Π.}.Ζ. 6. δ) τε 1).Ε..---, δὲ Ζ. τε οἵη. Ζ. διέβαλε Ὁ. 

η. δὴ] οὖν Ἐ!. ξενοφῶντος Α. 8. αἰεὶ Α.Β.6. 

ϑ6α ΔΡΠΘαΪι5 τοῦ ροβὲ Τήρου Δαα!ζ5 
τηοηθῦ οσεη Πατα Οαγνβὶ, ΔΠΌΠῈ] 
ἘΠπ5, ἃ 4ὰ0 Οαγγβοθ ἀρρο δῦ ἐπουιηΐ, 
1η16]Π01 γο]τῖββθ Χοπορμοηΐθιη. [ρ]- 
τὰ ροϑβύ ᾿Οδρύσου σοτητηα ροβαϊ. [η- 
ΕΓ '᾿ΕΏΤΔΟΙΘ εὐπατρίδας πυϊηεγαίαν Τί- 
ρις καὶ Δρομιχαίτης ῬοΙγθθπο “4: τὸ: 
[Τήρης Οογάεβ. Τήρης ὁ Σιτάλκου πα- 
τήρ οβ ἴῃ ΡΒ] ἴάτο ἢ ΑΡΟΡΒΙΠΘρη. Ρ- 
174... ΒΟῊΝ. Αῃ ΪἸερεπάστῃ τοῦ 

᾿Οδρύσου, ἀεἸε[15 ἀρχαίου τινός ὃ Τογίδ, 
Οἀγψβατιηι γοσῖβ. ὉΟΒΕ. Οδρυσον 
τὸν Θρᾳκῶν προπάτορα εχ ἘῬΙΡΒΔΠΙΟ 
νῸ].1, Ρ. 8, Ὁ, ἀπποίανι δα 'Γη 68. ϑίβρῃ. 
γῸ]. 5,9 Ρ- 1745 Δ, 00] 46 νυ] Ὠυ]} 15 
Β6πΏ5 ρθη! θι:5 ερ]. (Οὐ) αβιηοα! πο- 
Τη6η [ογίαββ 1πη0}]θχογαηΐ 4] 80 1ρΡ- 
βούπηΐ ᾽᾿Οδρυσοῦ. 

2. παρῆν] Ῥετιηΐμο. Υ. ἤ, 4; 2 
8. ἐμέμνητο ὡς---παραδώσειν)] Ἐδῃ- 
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Ν Ν Ν » 7, 7, 3᾽. ὕ ΄, 

ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν ἀπέλθῃ, παραδώσειν αὐτῷ Βισάνθην 
, Ν ἌἍ ω 3 Ἁ Ν 7 “ ͵ 

καὶ Γάνον καὶ Νέον τεῖχος᾽ ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου 
5 Ν 327 Ψ 3 Ξ « Ἄ, «ς ’ὔ Ν ἴω 

οὐδενὸς ἐτι τούτων ἐμέμνητο. ὁ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦ- 
᾿ 3 5 Ὗ 3, 7 3 Ν 

το διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλες εἴη τείχη παραδιδόναι ἀνδρὶ 
7 27 

δύναμιν ἐχοντι. 
Ἂ μααὶ “ 3 7 Γ, ᾿ἶ ΄- 

9 Ἔκ τούτου ὃ μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν [57 
π ΕἾ ἕ ς 5 Ε 7 ϑι 

περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι; ὁ ὃ "Ηρακλείδης εἰσαγα- 
Ν ἃ “'ὔ7 Ν Ἂ “ ’ ον ὁ 

γῶν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σευθην λέγειν τε ἐκέ- 
Χ ἀνλκὸ ἀν ν “ ἌΝ ῊΝ ᾿ 

λευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρα- 
Ἁ ΟΝ ΄“- 7 Ν ξ ΄- ΕῚ σ΄ 3 Ἂ 

τιὰν ἢ Ξενοφῶν, τὸν τε μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὑτοῖς ἐντὸς 
ἴω 27 Ἑ “ ΄σ΄. ᾿ 

ὀλίγων ἡμερῶν ἐκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συ- 
΄ ϑιυν ΣΎ ἃς 7 3 » Ν Ἂ 

τοστρατεύεσθαι ἐκέλευε. καὶ ὁ ἸΠμασίων εἶπεν, γω μεν [6] 
᾿ 3 ἃ Ρ̓ ΄ι Ν 7 5 

τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι στρατευ- 
ἥ Ἂ 57 μα- “ Ἀπ Γὰ 7 ᾿ Ἔ 7 

σαίμην ἂν ἄνευ Ξενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὁ ἵζλεα- 
7ὔ ΄“- 7 3 ΄σι Γὰ ζ 

Ἱνὼρ συνωμολογουν τῷ 'ιμασίωνι. ἐντεῦθεν ὁ Σευθης 
᾽ Ἧ ε Ψ σ΄ 5 ἃ ν"» μα - 

ἐλοιδορει τὸν Ἡρακλείδην ὃτι οὐ παρεκάλει καὶ ΞΞενοφῶν- 
» Ά, ΓΔ “- ΘΝ ῇ ς Α, Ἁ 

τα. ἐκ δὲ τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὃ δὲ γνους [7] 
ῳω ἕ ͵ Χ , σ Ψ ιν 

τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν, ὅτι βούλοιτο αὑτὸν δια- 

ἀπέλθῃ Α.Β.Ο.Ε. (6. ἀπέλθοι. παραδώσειν Α.Β.Ο. παραδώσοι Η. πα- 
ραδώσω Ὁ) .Ε.1.Κ.,, Οεῦ. παραδώσει. βισάνθιν Ἡ.],. βιζάντην ἴδ, καὶ 
γάνον] οἵη. οὑπὶ Ἰδοπα 17 Ε{{{. Β., τη. ΤΕ6. 1 γΆΟΙΟ 8ρδῇϊο 11 πη τητιπὶ 1ἰ{ύ. Ο. 
νεόστιχος Β. εἴ ργ. (ὐ., 6Χ 40 τη. 166. νέὸ τεῖχος ἔδοϊῦ. ἀπὸ δὲ τούτου οτη. 
αατη Ἰδοιπα 11 [|. Β., Ἰηΐα] 1η τοί] θτη 10. Θραίϊατη πι. τα. (Ὁ, ὁ γὰρ Δ. 
Β.Ο. (ει. ὁ μὲν γάρ. διεβεβλήκει Α.Β.0.Ζ. Οεΐῖ. διαβεβλήκει. τείχη] τὸ 
τεῖχος Δ. 9. μὲν οτλ. Ἴ". ἄνω ἔτι Β.}).Ε.Ζ. ἐκέλευσεν Ζ. σφᾶς 
Α. ἀγάγειεν Ο. ὑπισχνεῖται Α.Β.Ο. ἐντὸς οἵη. ΔΑ. ἔκπλεον ΑΔ. οἵη. 
ΕΚ 
οἴη. ΔΑ. 
αἀαπί Α.ὉΟ. 
παρεκάλει Α.Β.Ο, Οεῖ. παρακαλεῖ. 

μέλλοι Α. μέλλει 1). 

1π|. Β., τ. τϑο. 1ηὴ νᾶσιο βρδῖϊο (Ὁ. 

αἀ6πὶ ΠΟΙ ΒΕΓ Ο ΟΠ 6 ΠῚ ὙΘδυϊΓ] 3,1, 9, 
ΟὈ]Π  ογαΐδηη οὔϊατη ΟὙΤΟΡ. 2; 4; 15. 

Βισάνθην] Υ. δα 7, 2, 538. 
Τάνον) Ρ]Ἰπα8 4, 18: “Αὐ ἴῃ οτὰ 

ΘΠ5. ΕΓρΡΊητι5 ΟΡΡΙ τη ἔαϊ (ἀδηο05 : 
ἀἰββουιίαν οἱ Γυϑιιηδοῆϊα 181 ἴῃ ΟἾει- 
ΤΟΌΠ6Β80.᾽ [Π0] δηΐθα Ἰοσθθαίαν Οὐπο5. 
ΘΟΥ]ΔοΙΒ ῬΕΙρ]5 Ρ. 28 εα. Ηπά5.: 
Μετὰ τὴν Χερρόνησον ἐστὶ Θρᾷκια τεί- 
χή τάδε' πρῶτον Λευκὴ ἀκτὴ, Τειρίστα- 
σις, Ἡράκλεια, Τάνος, Γανίαι, Νέον τεῖ- 
χος, Πέρινθος πόλις καὶ λιμὴν, Δαμι- 
νὸν τεῖχος, Σηλυμβρία πόλις καὶ λιμήν. 
ΖΕΒο]Π65 ο. Οἰδβιρῃ. Ρ. 474 ποπηϊηδί 

καὶ συστρατεύεσθαι Δ.Β.Ὁ. (ὑεῖ. συστρατεύεσθαί τε. 
ἂν οἰ". Α.Β.6. 

11. ὁ δηΐθ σεύθης αἀάπηί Α.Β.Ὁ. 
ἕενοφ. Α.Β.0.Ε. Οεῖ. τὸν ξενοφ. 

Οαπῃ Ἰδοιπηδ ᾿ς 10. Οτη. Β.. π. Υ6ς. 1ῃ γϑοθο βραῦϊο (Ὁ. 
ἡρ. Α., 4] ἡρακλείδους, αἱ (ὐ. ἡρακλίδους. 

διαβάλλει Β.Ὁ. 

1ο. μισθὸς 
τῷ αῃίβ τιμασίωνι 86- 
«ς ’ 

ἡρακλείδην ΕΥ880 ε Β. 
γνοὺς 

τὴν πανουργίαν τοῦ 
ὅτι βούλοιτο οτη. στὴ ἰδοῦπδ ὃ 

Σέρρειον τεῖχος καὶ Δορίσκον καὶ Ἔργί- 
σκην καὶ Μουργίσκην καὶ Τάνος καὶ Τα- 
νίδα. Οὐοηΐ, Να]οβιυβ δὰ Ἡδγροοτγαῦ. 
Ρ- τό. 50ΗΝ,. 

9. ἔτι ἄνω] ΠΊΡΡοΟΥ. Ρ. 820 Ὁ : Τὰ 
δὲ ἔτι ἄνω κινδυνωδέστερα. Ῥ]αΐο Τ,6ρ’. 
11, Ρ. 9190 ΚΕ : Πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ τοῖς 
ἔτι τούτων εἰς τὸ ἄνω γένεσι. 

ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν] Ἡ. αἵ. 2,2,4: 
᾿Εντὸς πένθ᾽ ἡμερῶν" οἷ 8110]. 

1Ο. μὲν τοίνυν ὩΟῊ 5θαϊοηία δέ Γ6- 
βσποπάστῃ Η. ΟΥ. 5,1, 2459 υδὶ μέν- 
τοι νῦν. 
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βάλλειν τ πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς, παρέρχεται λαβὼν 
12 τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ τοὺς λοχαγούς. καὶ ἐπεὶ 

πάντες ἐπείσθησαν, συνεστρατεύοντο καὶ ἀφικνοῦνται ἐν 
“κι » ἈΝ ͵ Ν ΄- ’,ὔ 

δεξιᾷ ἔχοντες τὸν Πόντον διὰ τῶν Μελινοφάγων καλουμέ- ] 
Ξ: ΄- » Ἀ ͵ 2᾽ ΄-“ ᾽ Ἀ 

νων Θρᾳκῶν εἰς τὸν Σαλμυδησσὸν. ἔνθα τῶν εἰς τον [8] 
, ᾿ - -“ Ν"...5 ΄ ᾿ 7 

ΠῚοντοὸν πλεουσῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι" 
’’ ’, ’ὔ ΄ "Δ ΄ 

τΙ4τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς θαλάττης. καὶ οἱ 
-“ - ,. ΄σ ΄σ ’ , ἈΝ 

Θρᾷκες οἱ κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στῆλας ὁρισάμενοι τὰ 
5 ε νΝ » “ χά ,ὔ ᾿ Ἅ Ἂν 

καθ᾽ αὑτοὺς ἐκπίπτοντα ἕκαστοι ληζονται" τέως δὲ ἔλεγον 
Ν ξ, κ΄ ΄ Ψ'. Χ κων “ 3 Ψ'. 

πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολλοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποθνή- 

παρέρχεται) παρεῖχέ τε Α.Ο. σαπῃ λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς οτη. Β. 
πόντον] τόπον ἨἩ.],.1΄. τόπον τὸν [).1.1. 

Β.Ο. τὸν ἁλμυδησσόν ἘΞ. 106 σρίο.]5 ΠΟΠΉΜΠ, οὖ Ὠ., τὸν σαλμυδισσόν. 
διὰ τῶν μελινοφάγων ροξί πόντον τεροῦξ Α. 
πάμπολυ Α.Β.Ο.Ε. Οεἴ. πολύ. 

ἐν] ἐκ αὶ 

πόντον Β. 
(εῖ. νηῶν. 
οἵ, αὐ ν]ἀοίαν, ΕΣ. κατ᾽ αὐτούς Α. 
ἐκπίπτοντα 19)... Ε.Η..---,. 
βου Ζ. ) ἐκπίπτοντα. 

ὁρίσασθαι. 
(εξ. ἁρπάζοντες πολλοί. 

τα: Μελινοφάγων) ΘΟΥΤΠΠ 8 6βογ. 
ΟτΌ. 725: Εἶτ᾽ αἰγιαλός τις ᾿Αλμυδησ- 
σὸς λεγόμενος ἐφ᾽ ἑπτακόσια στάδια τε- 
ναγώδης ἄγαν καὶ δυσπρόσορμος ἀλί- 
μενός τε παντελῶς παρατέταται, ταῖς 
ναυσὶν ἐχθρότατος τόπος. ϑέγαθο 7, 
Ρ- 210 ἀ6 δ] την ἄεξβο: Ἔστι δὲ οὗτος 
ἔρημος αἰγιαλὸς καὶ λιθώδης, ἀλίμενος, 
ἀναπεπταμένος πολὺς πρὸς τοὺς βορέας, 
σταδίων ὅσον ἑπτακοσίων μέχρι Κυα- 
νέων τὸ μῆκος, πρὸς ὃν οἱ ἐκπίπτοντες 
ὑπὸ τῶν ᾿Αστῶν διαρπάζονται τῶν ὑπερ- 
κειμένων, Θρᾳκίου ἔθνους. [α6π| Ρ.320: 
Ὑπέρκειται δὲ τοῦ Βυζαντίου τὸ τῶν ᾽Α- 

στῶν ἔθνος, ἐ ἐν ᾧ πόλις “Καλύβη, Φιλίπ- 
που τοῦ ᾿Αμύντου τοὺς πονηροτάτους 
ἐνταῦθα ἱδρύσαντος. Ἦοβ Ἰστίν Αβίοβ 
6586 Ρᾳΐο Μελινοφάγους Θρᾷκας Χοπο- 
ῬΒοηΐιβ. Ηϊης Αβίιοςθ. τϑρῖο ΡΒ] ]η]], 
᾿Αστικὴ στρατηγία Ῥίο]οτηδοΙ. Ξοἢ. 
Ργοπηρίῃ. 722: Τραχεῖα Πόντου Σαλμυ- 
δησία γνάθος ἐχθρόξενος ναύταισι. μη- 
τρυιὰ νεῶν. ΒΟΉΝ ΒΠ1]). ΒιορΡἢ. Βγξ.: 
Μελινοφάγοι, ἔθνος Θράκης. Ξ. ἐν Α. 
ζ΄ καὶ Θεόπομπος ἐν τῷ μθ΄. "ΓΖεΐΖο8 
Οταπγ. Απεοα. Οχοη. νο]. 2, Ρ. 352,1, 
5ῖν 6 δρια Ῥυθββεὶ. δὰ Εὰριβίοϊαβ ρΡ. 90 : 
Σημείωσον τρία γένη Θρᾳκῶν, ᾿Οδρυσ- 
σοὶ, Μελινοφάγοι, καὶ οἱ Σκύθαι" ὁ δὲ 
Ξενοφῶν ὑπὲρ Βιθυνίαν ἑτέρους Θρακας 

12. 

τὸ ἁλμυδησσόν Ἀ. 
εἰς 

νεῶν Α.Β.Ο. 
13. καὶ θρᾶκες Α.Β.6. 

ἐκπίπτοντα ἕκαστοι ἃ.Β.. ἕκαστα 
ἕκαστα ἐκπίπτοντας ἃ. (ὐεί. ἕκαστοι (οα] α Ξαροῖ- 
Γ[ΛὈτῚ ληίζονται. 

ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι τὸ Ἐ;. ἔλεγον τοπρὶν ὁρίσασθαι Ν. 
ἁρπάζοντας πολλοὺς Α.Β.Ο.Ε. Επλ πολλοὺς οἴϊατη 6χ Β.. ποΐαΐαμπη. 

ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι Ἀ.Β.Ὁ. 
(εἰ. ἐλέγοντο πρὶν 

φησί. ιο ΟἾγγ58. ΟΥ. 22, νο]. 2, ἢ. 
12: Τοῖς Θρᾳξὶ περὶ τῶν μελινῶν μα- 
χόμενοι. (ὐοῃξ. Πθοτηοβ.ἢ. Ρ. 100, 20. 

ὀκέλλουσι] Οοηξ. βρηπ6]}. Πἐ{μδίτ. 

Ρ- 269. 
12. στήλας ὁρισάμενοι] Οοἴμηιηας 

ἐαηῃφιιαηι ἐογηνῖηο5 δίαϊιοηΐεα, ΖΕΌΝ. 
ΨΕΓΌΙ 5 ΠΟΥ αἸςο, αἵ 518 1. 4ᾳ. ὅ814- 
ἴποτθ, 8116 βχθιηρὶᾶ ν. 1ῃ ΓΠ65. ϑ ΘΡἢ. 

τέως πρὶν ὁρίσασθαι) ΟΥτορ. 1, 6, 
Ὅταν μάλιστα εὐπορῇς, τότε πρὸ 

τῆς ἀπορίας μηχανῶ. 
ἀποθνήσκειν) Αὐτίδπιιβ ΡΟΙΙΡΙΙ ῬΟΠΕΙ 

Ρ. 25 ἂς ϑα]τηγάεβθο : Τούτου τοῦ χω- 
ρίου μνήμην πεποίηται 5 Ξενοφῶν ὁ πρεσ- 
βύτερος, καὶ μέχρι τούτου λέγει τὴν 
στρατιὰν ἐλθεῖν τῶν “Ἑλλήνων, ἣἧ ἧς αὐ- 
τὸς ἡγήσατο. ὅτε τὰ τελευταῖα σὺν Σεύ- 
θη τῷ Θρᾳκὶ ἐστράτευσεν" καὶ περὶ τῆς 
ἀλιμενότητος τοῦ χωρίου πολλὰ ἀνέ- 
γραψεν, ὅ ὅτι ἐνταῦθα ἐκπίπτει τὰ πλοῖα 
χειμῶνι βιαζόμενα, καὶ οἱ Θρᾷκες οἱ 
πρόσχωροι ὅτι ὑπὲρ τῶν ναυαγίων ἐν 
σφίσιν διαμάχονται. ἴπ ΕΤαρτηθηΐο 
ῬευΡΙ Ῥοπίὶ Ρ. 15 δὰ. Ηυάβοηὶ Ρτ- 
τ Θυνιὰς αἸοΙΓαΣ εὐλίμενος ἄ ἄκρα τῆς 
᾿Αστικῆς Θράκης ὑπάρχουσα, ἀεἰηαθ γό- 
Ροίαηία νεῦθὰ ΒαΡτα Ῥοϑιία, αυϊθα5. 
δἀδπηΐαγ Πθο: Οὗτος δ᾽ ὁ ̓ Αλμυδισσὸς 
αἰγιαλὸς ἐφ᾽ ἑπτακόσια στάδια τεναγώ- 

“δ νυ μμοὐ  ..... 

Ε . 
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Γ 
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ἴω - Ἁ ωὼ ἃ Ἁ 

τάσκειν. ἐνταῦθα εὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, πολλα δὲ 
7 ἃ Ἵ 27 Ἄ 

κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἄλλα πολλὰ 
Υ ,ὔ Ἕ 57, “ 

ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦθεν [9] 
77 ἣν Γ᾿ 

τοταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπήεσαν πάλιν. ἔνθα δὴ Σεύθης 
32 Ν 

εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ “Ἑλληνικοῦ: ἔκ τε γὰρ 

᾿Οδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους κατεβεβήκεσαν καὶ οἱ ἀεὶ πει- 
, 7 ϑ᾽ ὦ ἴω 

θόμενοι συνεστρατεύοντο. κατηυλίσθησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδίῳ 
᾿ ν 7, ,ὔ ΑἹ ζ ΄ 

ὑπὲρ Σηλυβρίας ὅσον τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς 
΄ Ν κ ᾿ ᾽ , ᾽ , Ν Ν 

τό θαλάττης. καὶ μισθὸς μὲν οὐδεὶς πω ἐφαίνετο᾽ πρὸς δὲ 
ἐν “- δ “ Ψ' ὯῚ “ 

τὸν ΚΞενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται παγχαλέπως εἶχον ὁ τε 
, ε 7 

Σεύθης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ ὁπότε συγγενέσθαι 
- 2, 5, ! 3 

αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἡδὴ ἀσχολίαι ἐφαίνοντο. 

ΚΕΦ. ς. 
4 ᾿ 7 -“ 7 δὸ ἠδ ὃ ’ - 4 

ν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν δὴ δύο μηνῶν ὀντων 
3 ΄- ον τ ε ΄ὔ Ν ͵ Ν 

ἀφικνεῖται Χαρμῖνος τε ὁ Λάκων καὶ ]]ολύνικος παρὰ 
Ῥ Ο ΄΄΄'. 

Θίβρωνος, καὶ λέγουσιν ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ στρα- 

[10] 

14. εὑρίσκοντο. (.Ε. (ὐεΐ. εὑρίσκονται. γεγραμμέναι δαάππί Α.Β.Ὁ., ᾳυο- 
ῬαΠ ὨΙΟ ΡΥ. --νοῖ, ΟΟΥΡ. 684. τη. ξυλίναις ἸΚ. τεύχεσιν Α. 15. ἤδη 
δἀαππῦ Α.Β.0.1)...--- Τὶ, πολὺ πλείους Ζ. πολὺ πλέον Ὠ.Η ..---] "Ὁ, 
πολὺ πλέον επι Κ΄. ΓΑΌΥΪ καταβεβήκεσαν. ἀεὶ] αἰεὶ Α.Β.(. αὐτοὶ 1). Ἐ, 
--1,.2. συνεπιστρατεύοντο Β.Ὁ. σηλυβρίας Β.Ο.Ε. συληβρίας Δ. με- 
σημβρίαν 1). σηλυμβρίαν Ἐς. σηλυμβρίας Ζ. Οεῖ. σηλυβρίαν. ὅσον Οτη. 
τριάκοντα Α. Ο.Ε.Ζ2. Οεῖ. πεντήκοντα. θαλάσσης Β. τό. ἐφαίνετο καὶ 
πρὸς μὲν τὸν 1).}".---, 7΄. οὐ ομη1850, αὖ νἹάθααν, καὶ Ζ. οἱ στρατιῶται 8: 
παγχαλέπως Ἀ. Β. (ὐ. παγχαλεπῶς ἘΝ. πάνυ χαλεπῶς ΒΗ͂.1.Κ. (εἰ. πάντες 
αλεπῶς. οὐκέτι ΟΠ. “ ἐφαίνοντο] ἐ ἐγένοντο 1). .---,. 2. 1. ἐν τούτῳ 

Α.Β.Ὁ. Οεῖ. ἐν δὲ τούτῳ. ἀφικνεῖται Α.Β.Ο. (ὐε(. ἀφικνοῦνται. χαρμῖος 
Α.Ο. πολύνικος Α.Β.Ο.}.1.-- 17. Οεῖ. πολύνεικος. θίβρωνος Β.ὉΟ. 
Ε.-- 1.2. θρίβωνος Α. Οεἰ. θίμβρωνος. 

δης ἄγαν καὶ οὖ Το] τᾶ, ατιϑ8 ΒΌΊΡΤα 6Χ 
ΘΟΥΤΩΠΟ ΡΟΒα], Πἶδὶ ααοα Πϊς οβύ ταῖς 
ναυσὶν ἐχθρότατος τόπος. [)6Π16 016 
Τιοάοταβ ρατίθη ΠδΥγδΟἢΪ8 ΧΟΘηο- 
Ῥοπίεεβ 566 τητ]]δΐἴϑ8 γϑύι}}ῦ 14, 27 15 
ψ 15: Οἱ δὲ πλεῖστοι στρατιωτικὸν 
ΕῚ ΄ “ ΄ Ν , 2, 
εἰθισμένοι ζῆν βίον, καὶ σχεδὸν ὄντες 

τὰς πλείστας τῶν κωμῶν ἐνέπρησε. 
ὍΡΙ νιάθβ. τθ8 δηΐθα ρεϑϑίαδϑ. ΟΠ} ρο- 
ΒΙΘΙΙΟΤΙ 15 ΓΙ ΡΙΓΘΙ τη ΒΟ θυ]. Ργϑθίθγθα 
ΧοΠΟΡΠΟη Ιρ56 ἰηἴτα 7, 253 ἑξακισχι- 
λίους Ροπὶῦ ατεοοοβ. ΒΟΉΝ. 

14. βίβλοι γεγραμμέναι) 1)6 Ἰῦτο- 
ΤΌΠ τηθγοδύτπγα οσοπΐ. Βοροκἢ. (σοη. 

πεντακισχίλιοι, στρατηγὸν αὑτῶν εἴ- 
λοντο Ξενοφῶντα, ὃ ὃς ἀναλαβὼν τὴν δύ- 

ναμιν ὥρμησε πολεμήσων Θρᾷκας τοὺς 
περὶ τὸν Σαλμυδησσὸν οἰκοῦντας. οὗτος 
δ᾽ ἐστὶ μὲν ἐπ᾽ ἀριστερᾷ τοῦ Πόντου, 
παρεκτείνων δ᾽ ἐπὶ πολὺ πλεῖστα ποιεῖ 
ναυάγια. οἱ μὲν οὖν Θρᾷκες εἰώθεισαν 
περὶ τούτους τοὺς τόπους ἐφεδρεύοντες 
τοὺς ἐκπίπτοντας τῶν ἐμπόρων αἶχμα- 
λωτίζειν. ὁ δὲ Ξενοφῶν μετὰ τῶν συν- 
ἡθροισμένων στρατιωτῶν ἐμβαλὼν αὖ- 
τῶν εἰς τὴν χώραν μάχη τε ἐνίκησε καὶ 

ΑΥΠπθης νο κι νβε ὄϑεβοη:: δ: βδ 6: ΕἸ 
Βαβρθοίαιηῃ γεγραμμέναι. Ναιυῖγαρ!ο 1Π 
Ὦδης ΟΥΔΠῚ αοἸθοΐοβ, 401 δὰ (ἀσβθοδβ 
ῬοπΕΙ ὑτῦοθ85 αοίουτεηζι, γθοῖθ 1η{6]- 
Ἰιρτῦ Ζοιπῖτβ. ΤΉ] ΟῚ ἈΘΏΏΕ]]. 17- 
ἰιδίγ. Ρ. 270: “1 ἈρΡΡθασβ Ῥγοθδῦ]θ 
{πᾶὸῷ [Π6 58 ]]οΥβ παα ὈΟΟΚΒ [ῸΥ {ΠΕ 
ΞΘ ΟΥ ΔΙΠΠΙΒΟΠΠΘηΐ, 85 δῦ ἴπ6 ῥγδβθηΐ 
ἀαγ. Ππθ ρεξορὶθ ψῆο παν]ραΐῖθα {Π6 
Ἑυχῖηθ δ [δῦ {Π1Π|6, ΕΘ ΘΘΏΘΙΔΙΠΥ͂ 
Οτθοκβ. 

,ὔ ΄“ ’ 

1. Λακεδαιμονίοις δοκεῖ -στρατεύε- 



950 ἘΧΡΈΘΙΤΙΟ ΟΥΕῚ 

΄ Ν ’ὔ ἐ ,ὔ 

τεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίβρων ἐκπέπλευκεν ὡς 
“- ἕ' “- “ 4 “ 

πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ λέγει ὅτι 
Ν « Γὰ 37 Ἀ ΄. ἈΝ ΄ι᾿ 

δαρεικὸς ἑκάστῳ ἔσται μισθὸς τοῦ μηνος, καὶ τοῖς λοχα- 
΄- ΄σ- εἶ ΄“ [ » Ν ο γοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετραμοιρία. ἐπεὶ δ᾽ [2] 

5 ε “ Χ ΄ 

ἦλθον οἱ Λακεδαιμόνιοι, εὐθὺς ὁ “Ἡρακλείδης πυθόμενος 
“ 3. ΔΝ Ν 7 σ“ 7, - ΄ “ ,᾿ 

ὁτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσι λέγει τῷ Σεύθῃ ὁτι καλλι- 
Ψ ε Ἁ Ν Ἑ 7, σι 

στον γεγένηται" οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ 
7 .ἶ Ἁ » ᾽7ὔ 7 3 ᾿ ἃ ᾿ ’ὔ 

στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι δέει. ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στρά- 
΄ι ΄-΄“ Ἁ 7] ’ὔ ῆς Α, 

τευμα χαριεῖ αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισθὸν, 
᾽ ΒΒ Ὁ 7 5 “ ΄ 3 “ “-“ ε , 

3 ἀλλ᾽ ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. ἀκούσας ταῦτα ὃ Σεύ- [3] 
΄ » 3 5 Ἁ [4 

θης κελεύει παράγειν" καὶ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα 
“ " “ κ ΄, » ῃ 7 κ ν 
ἥκουσιν, ἔλεγεν ὅτι τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ 

7] 53 ᾿ ΄- Χ » ᾽ὔ 

σύμμαχος εἶναι βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξένια" καὶ 
5“. 7 -“ ΄- Ἁ ’ὔ 5ῸΝΧ 

ἐξένιζε μεγαλοπρεπῶς. Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ 
- ΕΣ ω 55.757 3 ᾿ Ν “ 

ἀτῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. ἐρωτώντων δὲ τῶν Λακε- [4] 
Χ 3 “- σ Ν Ν 

δαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ μεν 
27 3) » Ἔ 7 ᾿ᾷ Ν Ν “ “-“ 

ἄλλα εἴη οὐ κακὸς, φιλοστρατιώτης δέ καὶ διὰ τοῦτο χεῖ- 
͵ ᾽ », ἐπ Ὁ Η .. 5 - ΑΓ ΒΟΩ͂Ν 

ρὸν ἐστιν αὑτῷ. καὶ οἱ εἶπον, Αλλ᾽ ἡ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ 
Χ 7 ᾿ν δι.» “ἃ 7 4 ε κ ,, 

τοὺς ἄνδρας ; καὶ ὁ Ἡρακλείδης, Πάνυ μεν οὖν, ἐφη. 
ἐπ νους... 

ἐπὶ Α.Β.Ο.Ε). Οεΐ. ὡς ἐπί. θίβρων Α.Β.Ο.ΕΠ ΚΟ, Τ.2Ζ. Οεί. θίμβρων. 
ἔσται οτη. .Β.ὉΟ. τοῖς δὲ στρατηγοῖς Α.Β.Ο.. οὐ 1. ΒΌΡΡΙΘΠΒ ἴῃ τηΔΓΡῚΠ6 
νον δὲ στρατηγοῖς .. .. τραμοιρία. Οὐεΐ. καὶ τοῖς στρατηγοῖς, 4186 Ουπ| τΤετρα- 
μοιρία οτα. Ὠ.Ε.1.Κ. 2. ἡρακλίδης ογᾶ80 ε Β. κάλλιστόν τε Α.Β.6. 
κάλλιστόν τε οὐκέτι Ἐ;. (β6α οὐκέτι Βα ἀπ} 16 ἔα]5ο οχ 566. μὰς γοξοσεαυ). (δέ. 
κάλλιον. γὰρ οπι. Β. οὐἀκετι νεὶ] οὐκ ἔτι Α.Β.Ὁ.Ε. (ὐβί. οὐ. ΓΛΌΝ δέῃ. 
χαριῇ αὐτοῖς Ἀ.Β.Ὁ. αὐτοῖς χαριῇ 1).1,. (δῖ. αὐτοῖς χαριεῖ. ἀπαιτήσονται Ἐὶ, 
χώρας Α. (πη816 ΘΧργαββαχῃ [..), Β.Ο.Ε. (βί. γῆς. 8. κελεύει] ἐκέλευσε Ζ. 
ἔλεγεν Δ.Β.Ο. Οεί. λέγει. εἶναι βούλεται Α.Β.Ο. ὡς λέγεται εἶναι Μ.Ο. 
(εἰ. βούλεται εἶναι. καλεῖ τε] καλεῖται ἃ. .Ε. καλεῖ δὲ Β. αὐτὸς Ζ. 
ξενία Α.1. ἐξενίαζε Α.Β.Ο. ἐξένισε Ὁ. οὐκ ἐκάλει .Β.Ο. (Οὐθῖ. οὐ καλεῖ. 
4. τῶν οτη. Α.Β.6. τίς] ὅτι τις Ὠ.Ε.---Γτ!, 7.Ζ. ἀλλ᾽ εἰ δημαγωγῶν Β., 
ααστη οὖ ἢ 1ἴὰ Βογιρίαπῃ 51} ἴῃ (᾽., πὖ ῥγῸ εἶ, εἴ δημαγῶ, τιξ ρΙῸ γών εἴ --γεῖ ΠΑΡ ΕΥ 
Ροβϑιίί. ἡρακλίδης Β.(Ὁ. ΞΕΙΏΡΕΓ. 

σθαι] Τιδοοαδοιηοη! ἀδογανοσιηΐ θ6]- 
ἸὰΠ} δΔάνθγβιιβ ΤΠ ΙΒΒΆΡΉΘΓΏΘΙΏ, ΤΟρ δ] ἃ 
Οτθοῖα ἀβίαπη ἱποο]θηῖθιιβ, αὶ ἀδ 
858 ΠΙΡογίαΐα τηθπθαηΐ ρῥγχορίοι ΤΊ8- 
ΒΆΡΠΘΙΏΙΒ ΟὐἸατη οὐ ροΐθηζατη 80 Αὐ- 
ΤΆΧΕΥΓΧΘ νδ]ὰθ διοΐαπη. δδγαιῃ 'ΓΏϊ- 
ὈΤΟ ΟἸΙΠῚ ΤῈΠῚ ΤΉΪη115 ΒΕΓ Πτ6 οἵ {6]1- 
ΟἸΓΟΙ ρσοββϑιββοῖ, ἀοτητπ ταγοσδίιβ 80 
ἘΡΏΟΤΙΒ ἴῃ ΘΧΘΙΠ ἢ Τηΐϊβϑιιβ δβϑί, Υ.. 
Χοησρῇ. Ηἰϑέ. ΟΥ. 3, 1, Πιοά. 14, 426. 
ΖΕΌΝ. 

2. ἐπὶ τὸ στράτευμα] ΑΑ δχογοϊξα τη 
ΔΙΟΘΒΒΘΠ θη, αἰ 5.9. ΖΕΌΝ. 

χαριεῖ) Ἐογτηδῖη χαριῇ ἴῃ ΠΟΠΏ1]105 

1Παΐατη, τὸ. φανῇ ΟΥΤΟΡ. 3,1, 27. Ὁ] 
ῬαΡΊΒΊη1 φανεῖς, 811 φανῇ, 8111] φανείης, 
ἔεγα αὖ ἴῃ ΠὈΌΤΟῸΒ Ορύτηοβ ΠΟΘ ΠΘ 18 
Ρ. 615; 25: ΡΙῸ φαίνει 1ΠΠαὔατη φανείη, 
[ΟΥΤΩΪΒ ΤΘΟΙΒ νι οβίβαπι ἀραᾶ Ατα- 
005 Πυ} 15 δοίατ!β ἴῃ ΠΌΤ ΟΠ] ΠΟΙ, 
ΒΈΒ.ΤΠΙ “ΠῚ 8118 10018 ΟἸΙθτ15 [ΠῚ 
7: 7» 405 ἈΌῚ πὰ διανοεῖ. 

2. παράγειν) 1, ΔοΘαδοΙποηο5 ἰθραΐοβ 
Ἰαθεοῦ ἀἀάποϊ. 50ΗΝ, 

ξένια] Υ. δα 6,1, 3. 
4. χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ] Οοπῇ. 5. 30 : 

Διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε 
τῶν Λακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. 



Π1Β. ΥΙΙ. ΟΑΡ. ΥἹ. 951 

5 3 3 2᾽ Ν ν σοι ΕῚ ζ “ » 

5 Αρ᾽ οὖν, ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγω- [5] 
“- Ἂ - “ὕ 7 ώ 

γῆς; ᾿Αλλ᾽ ἣν ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, συλλέξαντες 
Χ ς Ν Ά, , δ 

αὐτοὺς ὑπόσχησθε τὸν μισθὸν, ὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες 
» ΄σι' Χ ε ΄ο ΄ ΠΩ 3 3, « σ΄ 

6 ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. Ἰ]ῶς οὖν ἂν, ἐφασαν, ἡμῖν 
΄- ε σι 327 ἥν 7 ᾿ 327 

συλλεγεῖεν ; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, πρῷ ἄξο- 
ΚῚ 3 Ψ Ν δον πε δ Μ 

μεν πρὸς αὐτούς" καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν ὑμᾶς ἰδωσιν, 
3, ἴω εὐ « «ς Ι “ 32, 

ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη μὲν ἡ ἡμέρα οὕτως ἔληξε. [6] 
΄“ 3, Ν ,7ὔ Ἂ Ἄ 

7 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς Λάκω- 
΄ Ἃ « 

νας Σεύθης τε καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται ἢ στρα- 
ἃ Χ Ἁ Ζ » ἔς σ“ Ἅ ἊΝ 

τιὰά. τὼ δὲ Λάκωνε ἐλεγέτην ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ πο- 
“ 7 ΤῸ 2. 3 Υ Ἃ 5 3) Χ 

λεμεῖν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι ἣν οὖν ἴητε συν 
ἘΞ δα 3 Ν ι 

ἡμῖν, τὸν τε ἐχθρὸν τιμωρήσεσθε καὶ δαρεικὸν ἕκαστος 
57 ΄“-“»" Ἀ ε ΄΄. ἈΝ Ἁ ᾿᾿- σι Ά, 

οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς 
Ν κν “- ς ων 57 “ 57 

8 δὲ τὸ τετραπλοῦν. καὶ οἱ στρατιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν [7] 
Ν »ὴλ ΕΝ 7 “- 3 Ἄ “σ᾿ μὰ “- 

καὶ εὐθὺς ἀνίσταταί τις τῶν Αρκάδων τοῦ μβενοφῶντος 
φ οὶ ν Ν Π , 5,6... 

κατηγορήσων. παρὴν δὲ καὶ Σεύθης βουλόμενος εἰδέναι 
, ͵ Ν » 5 ᾿ « 7 27 ε 7 ν 

τί πραχθήσεται, καὶ ἐν ἐπηκοῷ εἱστήκει ἐχων ἐρμηνέα 
οσυνίει δὲ καὶ αὐτὸς ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἐνθα δὴ λέγει [8] 

3 Ν “- δ 5 ἉΑ Ζ 

ὁ ᾿Αρκᾶς, ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς μὲν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι 
ὮΝ 5 ἴω ΧΝ ἴω - ἴω ΄“ 

ἂν ἦμεν παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας 
Α 2) Νν “ ιν Ἀ ἊΣ - 

ἀπήγαγεν, ἐνθα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρα- 
ζΖ ΞΖ Ν ᾿; ε Ν 

τευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεθα' ὁ δὲ 

5. περὶ δΔῃΐα τῆς οἵη. Α.Β.0.Ε. ἀπαγωγῆς] ἀγωγῆς Α.Β.6, 
λέξητε Β.. οτη!θη5 αὐτοὺς---προσχόντες. 
Φ' ᾽ὔ 5 ,, » ΄ ὑπόσχοισθε ἘΝ. ἐκείνῳ] ἐν πόνῳ Α.Ο. 

συλ- 
ὑποσχῆσθει ἃ. ὑποσχῆσθε Ο. 

παρασχόντες 1).Ε.--ΤἩ Ὁ. 
ἡμῖν ΒΕ. 6. οὖν ἂν Α.Β.. οὖν Ζ. Οεῦ. ἂν οὖν. 

ν 

συλλέγοι, ἴῃ ΤαΒυΓα δὶ οχ η, Ο. 

συλλέγοιεν Α.Β. Εὺ χαὶ 

ΤΑ τὶ πρωί. ὅτι] ὡς Η. μὲν] 
μὲν οὖν Ζ. ἔληξεν Α.Ο. ἡ. τοὺς λάκωνας ἐπὶ τὸ στράτευμα 1). τε 
καὶ] καὶ Ζ. τὼ---ἐλεγέτην οἰΐαΐ 56}0]. 6 πη. ὅορῃ. ΕἸ. 725 Ἐν. τῷ οτη. Α. 
ἢν] ἐὰν Ζ. ἥτε Ὁ)...Π..---1,.1.Ζ.. τε οι. ΔΑ. Ε. τιμωρήησησθε. τὸ 
διπλοῦν] διπλοῦν Ζ. 8. ἄσμενοί τε] ἄσμενοι ζΖ. ἑρμηνέα Α.Β.0.}.Ε.Ζ. (ει. 
τὸν ἑρμηνέα. ξυνίει Α.Β.Ὁ. 
δεῦρο Α.Β.Ο. (Οεί. δεῦρο ἡμᾶς. 

5. ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς Τῆς. 
1,156: Αὐτῷ χρείας τινὸς ἐναντιωθῆ- 
ναι, οἰανιῦ δίθρῃ. 68. 

9. πεπαύμεθα) ὥϊαρΡΠδηιβ αατππὶ ἴῃ 
οα΄. ῬΓΙΟΙῚ ΒΟ ρϑιβδϑοῦ: ““ῬῖῸ πεπαύ- 
μεθα ἴας!]6 δα πον αὖ ογθάδιη Ἰθρθη- 
αἀυτη 6586 πεπάμεθα, 4ιο γεγο Χοπο- 
ῬΠΟΠ Ἰδτη γΔ]118 ἴῃ ἸΟΟΪ85 ἀδτι8 ΘΟΠῚ- 
Ραγαῦ. Οδιηνβ θηπ οὐδὲν ΡΥῸ οὐ 
ἴῃ ΤῊ ]018 ἸΟαΌΘΠαΙῚ ρσοπουῖθαβ Δ6Π1- 

9. ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν οτῃ. Α.Β.0.Ε. 
ἤγαγε 1). 

ἐνθάδε γε 1).Ε.1.Κ.1,..1..2. ἐνθάδέ τε Β.Ο. 

ἡμᾶς 
ἔνθα δή τε Α. ἔνθα δέ γε νε] 

ἡμεῖς οἵη. Μ. μὲν Β. 

Ῥδαύαγ, ττηθῃ οὐδὲν πεπαύμεθα Ῥτο οὐ 
πεπαύμεθα ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΟΆΥΘΓΘ Ραΐο,᾽ ἴῃ 
αἰΐθγα δηΐθ πεπάμεθα δΔαα!α!ῦ, “ (ᾳπ- 
αἀΔΠὰ ΘΧΘΙΡ τα ΒΘ 660,}) 4.881 1η- 
ἴθγθα Γρ}υιβϑθῦ απὸ σοῃ͵θοίαγατη 1]- 
Ἰᾶτὴ σοηΠγτηδυθηΐ : τι ΠΟ ΟΡτΙ8 6586 
οβίθῃαμς Θχθρ]α [οΙγ Ὁ]8 οὐδὲν 
παύεσθαι ἀρὰ Χρη. ᾿Ἰρβιτη ΒῈΡ18 4; 
2, 4 θὕ Δ1101 Ὠοη Τᾶγᾶ.. 



ξ 

γϑ ὧᾧ ΠῚ 

θῦῷ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΕῚ 

τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει: καὶ Σεύθης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ 
τοπεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν: ὥστε ὅ γε 

πρῶτος λέγων ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσθέντα καὶ 
΄ 7 - ς ΄σ ΄ Ν 

δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἄν μοι 
“ 327 ᾿ - 

δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχθεσθαι. 
Ν ΄σ 27) δεν ὧΣ ς 7 Ν ῃ, » ᾿ ’ 

μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ ἄλλος. ἐκ δὲ τού- [9] 
--: κί σς 4: Ὁ 

του ΞΞενοφῶν ἐλεξεν ὧδε. 
᾽ Ν 7 Χ 2, ψ, ", “ -“ 

1: Αλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ, 
ε ,ὔ 5. κἊ - ε “ » 3, » τ τ 

ὅποτε γε καὶ ἐγὼ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ πλείστην 
προθυμίαν ἐ ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ ὑμᾶς παρεσχη- 
μένος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε ὡρμημένος, οὐ μὰ 
τὸν Δία οὔτοι πυνθανόμενος ὑ ὑμᾶς εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλ- 

λον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι, ὡς ὠὡφελήσων, εἴ τι δυναί- 
Ἁ μὰ , Χ Ἷ 

12 μην ἐπεὶ δὲ ἦλθον. Σεύθου τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους [το] 
Ν 5 ἃ Ἂ ΄ Ν « " 

πρὸς ἐμὲ πέμποντος καὶ πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πεί- - 
ε ΄ ἈΝ ἈΝ 5 ΄ ΄ο Ἀ 5» ͵7 

σαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα 
΄- ε » Ὁ ΄σ »,κΚ 5 λφῳ 3, ΄ὔ΄ : 

ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἦγον δὲ ὅθεν φομὴν τά- 
5 Αὺ ἀρνεῦ ἀμ) ν : ͵ 9 ἰἐδν ἧς { μὴ ο . 

χιστ᾽ ἂν ὑμᾶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβῆναι. ταῦτα γαρ καὶ 
“ ον νι 53 ε - ΕΝ ͵ 

βελτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. : 
3 3 » εν οὖ “ “ “- 

12 ἐπεὶ δ᾽ Ἀρίσταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν [11] 
φ 

ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς. δήπου ἣν, συνέλεξα ὑμᾶς, 

τὰ ὅπως βουλευσαίμεθα ὅ τι χρὴ ποιεῖν. οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκού- ν 

ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ Α.Β.Ο. Οεί. ἰδίᾳ μὲν ἐκεῖνον, Β6α ἐκείνου 1. Ργ». Κὶ. πε- 
πλούτικεν ϑῖορῃμαδηθβ. [01] πεπλούτηκεν. το. ἔφη ρΡοϑβύ μὲν οἴῃ. Α.Β.Ὁ. . 
οὐδὲν ἐπὶ Α.Β.Ο. (εἴ. οὐδὲν ἂν ἔτι. πεπονημένοις Β.Ε;. πονημένοις Ἀ.ὉΟ. Ε) 
(εί. πεποιημένοις. ἄχθομαι Β. ἀνέστη ἀνέστη ἂν ).Η.---1,.2. τούτου 
Α.Β.Ο.Η. Οεῖ. τούτων. ΤΣ ἄρα δαἀάιπὶ Α.Β.Ὁ. εἰ ΔΑ. 8Ρ. ΒΙΟΌ. ΕἸ. γΟ]. 2, 
Ρ. 4ού, ἀλλὰ---δεῖ ΔἸ ογεηΐθμη. ὁπότε γε ἃ.Β.Ὁ. Οεῖ. ὁπότε. καὶ οπη. 10. 
Γ᾿ Τ᾿ ἐξι ἐγὼ οπι. ΑΔ. Βυῦ: νῦν Α.Β.Ο. οτὰ. Ἐν. ΑἸά. (εἴ. νυνί. μὲν 
Ροϑβύ νῦν οτη. ἃ.Β.. ἐν ᾧ] ἃ ἂν ὡς Ζ. δή μοι ροβί ἐμαυτῷ γε Οἴη. Δ. Β.Ο.Ε. 
μὲν οἴη. Α. ἤδη Β. ὡρμημένος ἃ.Β..Ε.. Οεΐ. ὁρμώμενος. οὐ τα ππέ 
Α.Β.0.Ε. οὔτοι Α.Β.Ο. (εἴ. οὔτι. πράσσειν Α.Β.Ὁ. ἀκούων οἵη. Τ᾿. 
12. μοι Α.Β.Ο. Οεξ. ἐμοί. πέμψαιμι Ζ. οὐκ) οὐδ᾽ Ζ. ὑμεῖς δαάδυῃί 
Α.Β.Ο.Ε. ἦγον] ἧκον Α. ἧκον Β.Ο..ψ“Β.. φόμην Α.Β.Ο.Ε. Οεύ. ᾧμην. 
γὰρ βέλτιστα Β. ἰδεῖν βουλόμενος Ἀ.Β.ὉΟ. 13. ἐκώλνε Α.Β.Ὁ. Οεί. ἐκώ- 
λυσε. βουλευσόμεθα Α.Ζ. βουλευσάμεθα Γ΄. βουλευσώμεθα 1). Ἐ..--Ἰ,. βου- 
λευσαίμεθα εἴϊδτα ῬΠΏὮ. χρὴ] δὴ χρὴ ἃ ἢ). 

11. πάντα---προσδοκᾶν] ΦΦαταΌΠ!οἢ. (ἐπὶ πιοχ αἰτίαν, υἱ 8. το; 7» 56. 
γι. Ῥγυίμαρ. Ρ. τύό3: Καὶ ἦν αὐτοῖς μὲν ἄρα) ΟΥτορ. 2, 1, 4: ᾽᾿Αγωνι- 
(ΡΥ ΤΠΑΡΌΓΘΙΒ) παράγγελμα. ὡς οὐδὲν δεῖ στέον μὲν ἄρα ἡμῖν πρὸς τοὺς ἄνδρας, 
τῶν ἀνθρωπίνων συμπτωμάτων. ἀπροσ- ταβιϊαῦαπὶ οχ ΠΙὈΤῚΒ ΟΡΕ 18 ΡΓῸ ἄρα. 

δόκητον εἶναι παρὰ τοῖς νοῦν ἔχουσιν, Αὐἀά. ἮΙ: (τ. ἃ, 2..9ἱ 
ἀλλὰ πάντα προσδοκᾶν, ὧν μὴ τυγχά- ἀπετραπόμην ἢ. Ι, 4. 
νουσιν αὐτοὶ κύριοι ὄντες. ἴβοοτγ. 1)ε- 12. ἦγον ὅθεν) ῬενΙπίμιαπ: 7, 2, 11. 
ΤΟ. Ρ.11, σἰου. βϑγη. το. ΗΠΤΟΗ. 
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Ἀ » 7, , ΄“- ͵ 

οντες μὲν Αριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χερρονησον 
,ὔ Ἂ Ά φ ε Ὁ 

πορεύεσθαι, ἀκούοντες δὲ Σεύθου πείθοντος ἑαυτῷ συ- 
᾿ Υ Ἂ ,: ΄ι ΄ 

στρατεύεσθαι, πάντες μὲν ἐλέγετε σὺν Σευθῃ ἰέναι, πάντες 
3 , “- 7 53 5. .ἣ 5 “ ΣΑΙ 3 

δ᾽ ἐψηφίσασθε ταῦτα. τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκηκα ἀγα- 
Χ α'ἴἷ΄ κ 37 “- ΕΥἷΡ 5. 7 » 7 Ἂ , 

15 γῶν ὑμᾶς ἔνθα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; ἐπεί γε μὴν ψεύδεσθαι 
32᾽ 7 ν σι σι 9 Ἁ » σι δ, ὧδ 

ἤρξατο Σεύθης περὶ τοῦ μισθοῦ, εἰ μὲν ἐπαινῷ αὐτὸν, δι- 
7 ᾿ὰν- Ἀ “ ΄- Ν , Ε “- 

καίως ἂν με καὶ αἰτιῷσθε καὶ μισοῖτε' εἰ δὲ πρόσθεν αὐτῷ 
Η Ψ ΕΝ σ᾿ ΄, 7 ,ὔ 

πάντων μάλιστα φίλος ὧν νῦν πάντων διαφορώτατος εἰμι, 
“ Ἂ 7 “ ἥ ἿᾺ » ΄“- 

πῶς ἂν ἔτι δικαίως ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σεύθου ὑφ ὑμῶν 
3 Μ Ν “ξ᾿ Ν “ 7 3 » 5) 

τό αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι; ἀλλ᾽ εἰ- 
Ἄ. Ἃἃ 7 5, Ν 7, » Ν 7 

ποιτ᾽ ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα παρὰ “Σεύθου 
7 “- “- ἴω ᾿“ ͵ » πὸ ἢ 

τεχνάζειν. οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν, εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει 
ἔ » “ »ι , ς Ξ » Ν ΤᾺ “ 

τι Σεύυθης, οὐχ οὕτως ἐτελει δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στέ- 
ἅν Ὁ» ἘΠ τ » 7 » ᾽ Ὥ, 3... διουι 3»: Α 

ροιτο καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀποτίσειεν, ἀλλ᾽, οἶμαι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ 
, Ἃ ἐδίὃ σ » Ν ὃ Χ - Ἀπ ὃ ΄, εὐ Ν 

τούτῳ ἂν ἐδίδου ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ 
ΨᾺ, 5 7 “ 5 53, 2 «ες ἴω Γ᾿ Δ 

τη πλεῖον. εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα 
“' 7 ’,’ ἣΝ ΄σ- Ἔ Ὁ. (ἘΣ “- 

μάλα ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆ- 
ΣΝ Ἷ Ἂ Ν 7 “ Ν "Α ᾿ 

σαι, ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα. δῆλον γαρ ὅτι Σευ- 
57 3 σι Υ Ε] , 

θης, εἰ ἔχω τι παρ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καὶ ἀπαιτήσει 
ἊΝ 7 5... Ἂ σι Ν σι » ἴω 5.49 τὸν 

μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ ἢ 
3 7 δι σ΄ ΄- ΄“- Ν ς ’ὔ 

ι8 ἐδωροδόκουν. ἀλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα 

14. αὐτῷ Ὁ).Ε.---1Ἰ..Ζ. στρατεύεσθαι Α.Β.ὉΟ. 
(ει. ἐπεψηφίσασθε. 

ἐψηφίσασθε Α.Β.6Ο. 
τί Α.Β.Ο.Ε. (διέ. εἴ τι. εἴπατε Ροϑβί ἐδόκει οἴη. Α. 

ΒΟ. Ζ. τῇ. ἐπεί γε ὑμῖν Ψ. Α.Ο.. ἐπεὶ δὲ ὑμῖν Ψ. Ε΄. ἐπεὶ δέ γε ὑμῖν ψ. Β. 
αἰτιᾶσθε Α. Β. Ρ. μισεῖτε Α.Β.5 .Β.1.Κ πάντων ῬΥΪῸ5 οτη. 1). .--- 
1,..1.2. ἂν ἔτι 1)... ἄν τι Η. Ι,. ὄντι Τ᾿. ἄν τις ΑἸα. (ὐδῦ. ἔτι. δίκαιος 
Ζ. ὑμᾶς αἷρ. Α.Β. Ο. (εῦ. αἷρ. ὑμᾶς. ὑφ᾽ οἴη. Β. αἰτίαι Δ. τό. ὅτι] ὃ Α. 

ὅτ (Ὁ. ἴὴ ἤπθ γείβα5, τ [τὰ ἀδίτιτο αἱ ΙΧ ΘΘΓΩΔΙΆΓ. ἔχων Α. οὔκουν Δ. 
Β.Ο. ἐστιν Α.Β.Ο. ἐστι ἘΦ. (εἴ. ὅτι. τί ροβί ἐτέλει οτῃ. ἃ.Β.Ὁ. ὧν 
τε] οὔτε ὧν ἢ). .---Ἰ,.Ζ. 
ἐπὶ τοῦτο Ὁ). .1.Κ 1. 

- 

ἀποτίσοιεν Α. 
7. πράττοιτε ΤΣ ΊΞ Ὶ: 

στέροιτο Β.(Ὁ. Οεί. στεροῖτο. 
πλεῖστον ἴ).Ἐ..---1,..Ζ. 

Ζ. δῆλον ὅτι Α. παρ᾽ Α.Β.Ο. (ει. ἀπ᾽. με καὶ ἀπαιτήσει αὐ ἀπηΐ 
Α.Β.0. ΒΕ. μέντοι] μέν τε 1).Ἐ.---Ἰ,.Ζ. αὐτῷ Α.Β.0.1. σοττϑοίαβ. (δύ. 
αὐτοῦ. ἐδωροδόκουν Α.Β.ΟὉ. (ει. ἐδωροδοκούμην. 18. μοι δοκῶ οἴῃ. Α. 
οὐχ Ἰασηδ 5» 1{{., πολλου, αὖ Δ... ΒΟΥ ΌΘΏ5 51η6 δοσθηΐα, (.. οαπὰ Ἰδοαπᾶ 4 [1{{. 
Β. γὴν Ὅτ ΒΒ. ταῦ ΡΙῸ τὰ ὑ. Ο, ῬΓ.» 488] ταῦτα ΒΟΙΙρΡύαΤΙΙΒ [π8βοῦ. 

14. ᾿Δριστάρχου --Σεύθου] Ἴ: 2. 3 5. 
ἘΠ: βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ) βε- 

βαιοῦν Ὠϊς 1. οϑ ᾳ. ἐμπεδοῦν. Ογτορ. 
5»1, 22: ᾿Αλλὰ καὶ Ὑρκανίοις τοὺς ὅρ- 
κους καὶ τὰς δεξιὰς, ἃς ἔδωκα, ἐμπε- 
δώσω. 8,.,8, ΠῸς Ὅτι πρότερον βασιλεὺς 
καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὰ ἔσχατα πε- 
ποιηκόσιν, εἴτε ὅρκους ὀμόσαιεν, ἦμ- 
πέδουν, εἴτε δεξιὰς δοῖεν, ἐβεβαίουν. 

ΖΕΌΝ. πρᾶξις διαΐοπη ἢϊς οὐ δηΐθα 
6 ἀοἷο ἀϊοΐατα Ἡτιΐοῖ. σομ 1 οὐτη 

Ἰοοῖ8β δα "65. δίβθβρῃ. οἰξβί!8β. 
ἐδωροδόκουν] δωροδοκεῖσθαι, απο ἃ- 

ΕἧαΤ 1) οΙπ βίο 65. Δ] πΟὔ 68, ΒΟ .1Ε- 
οαΐ οογγιρίμην ημμηογδιι5 ἔαοογο αἰὶ- 
φιμά. Οὐπίτα δωροδόκεῖν ΘΙ 4 Θῃη, αὖ 
ΑΥΙΒΙΟΡΉΔΏΙ Δ} ΠἸΒαὰθ. ΑὉο15. βουιρίοτι- 
Ὀσ8, οδῦ ηυμηθγα ἀσοΐρογο.. 

Α ἃ 

[15] 

[13] 

[14] 
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5» » ΄ Χ « κα Ν ν» ᾿ κ , 
ἔχειν: ὀμνύω γὰρ ὑμῖν θεοὺς πάντας καὶ πάσας μηδ᾽ 
» 4. 507 ως ἢ , " . Χ Ν 5. Ὁ Ἄ, 
ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπέσχετο Σεύθης ἔχειν. πάρεστι δὲ καὶ αὐτὸς καὶ 
5 ,ὔ 7 7] , 8 ΄“- ῳ Ἀ ΄ι ,ὕ 

το ἀκούων συνοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ" ἵνα δὲ μᾶλλον θαυμάσητε, [15] 
συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον εἰληφέ- 
ναι; μὴ τοίνυν μηδὲ ὅ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι. καὶ τί δὴ 

20 ταῦτ᾽ ἐποίουν : ; ᾧμην, ἄνδρες, ὅσῳ μᾶλλον συμφέροιμι 
τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν φίλον 

ποιήσεσθαι ὁπότε δυνασθείη. ἐγὼ δὲ ἅμα τε αὐτὸν ὁρῶ 
3 7] Χ ΄ Χ 7 35, 

21 εὖ πράττοντα, καὶ γιγνώσκω δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. εἴποι [16] 
, Δ » ΄ ᾽ 7 

δὴ τις ἂν, οὔκουν αἰσχύνει οὕτω μώρως ἐξαπατώμενος ; 
ἈΝ ᾿ ΄ 7, » Ν “7 

ναὶ μὰ Δίὰά ἠσχυνόμην μέντοι, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος 
» 7 7 Ἁ ΕἾ » ΄“ »᾿ “ ΄- 

ἐξηπατήθην᾽ φίλῳ δὲ ὄντι ἐξαπατᾶν αἴσχιον μοι δοκεῖ 
22 εἶναι ἢ ἐξαπατᾶσθαι. ἐπεὶ εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακὴ, 

πᾶσαν οἶδα ὑμᾶς φυλαξαμένους ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ 

πάντας] [ΔΌΥΙ ἅπαντας. 
Θνδηϊ τη ἴῃ Ο. 
οἵα. Α.Β.Ὁ. τοτε) ποτὲ Β. 
Β.ὉΟ. (ει. μοι ἔσεσθαι. 

21. οὐκ ἂν 1). οὐκοῦν 1.Κ. 
αἰσχύνομαι Π).Ε.--Τ,.Ζ. 
πρὸς φιλούς Β. προσφιλούσ Ὁ. 

δὲ καὶ Α.Β.Ο. (Ὁει. δέ. 
10. θαυμάσετε Α. 

τοσοῦτο Ἐ. 
δυνασθείη Α.Β.Ὁ.Ε.Ἐ.1.Κ.Ζ. Οει. δυνηθείη. 

τε αὐτὸν ὁρῶ Α.Β.Ο, Οεῦ. ἅμα ὁρῶ αὐτόν. 
ΓΑΡΥῚ αἰσχύνῃ. 

ὄντος Α.Β.0.Ε. Οεί. οὕτως. 
πᾶσαν] πάντας Β. 

καὶ ροβύ αὐτὸς ἔ6Υ8 
ὦ δηΐθ ἄνδρες 
ποιήσεσθαι Ἀ. 

ἅμα 
πράσσοντα Α.Ο. γινώσκω Α. 

«μωρὸς Α.Β.0. Οεί. μωρῶς. 
22. πρὸς φίλους] 

ὑμᾶς---ὗὑμιν] ἡμᾶς---- 

20. δὴ] δεῖ Τ᾿. 
τοσοῦτον α. 

ἡμῖν [5. ἡ οβδίι5. Εἴ ἡμῖν 0). φυλαξαμένους Α.Β.0..Ε.. (εἰ. διαφυλαξαμένους. 

18. θεοὺς πάντας καὶ πάσας] ϑαρτα 
ό,1τ,51: ᾿Ομνύω ὑμῖν θεοὺς πάντας καὶ 
πάσας. 1)επιοβίῃ. Ρ. 274, 25: Καλῶ 
δ᾽ ἐναντίον ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
τοὺς θεοὺς πάντας καὶ πάσας, 5οτρίατη 
ὨΌΠΟ 6Χ ΠΌΤ ΠΟΠΠ]115 (ΠῚ ἰδ ΠΊΘΗ 
5.) ΡΙῸ ἅπαντας, εἴ 68 ἴῃ ΟΠΊΠἾθ 8 Ρ. 
225: Τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι κα ἱπά- 
σαις. ϑεᾶ Ρ. 1260, 28: ᾿Ομνύω τοὺς 
θεοὺς καὶ τὰς θεὰς ((Ἴὰ Ὦδθς ΟἿ. ΠΟΙ- 
111) ἅπαντας καὶ πάσας, ΌϊΪ πάντας 
ΘΟΠροΐοσιιβ, αὖ ἢϊς ΒΊββομορ. Δημοί. 
ἴῃ ΑμδΡ. Ρ. 88. Αὐϊβίροῃ. Αν. ϑ8όρ: 
Εὔχεσθε ὄρνισιν ᾿᾽Ολυμπίοις καὶ ᾿᾽Ολυμ- 
πίησι πᾶσι καὶ πάσῃσιν. 

19. μὴ τοίνυν ΒΙΓΆΙΠΕΥ ἀἸοϊταν αἱ 
Δίηγτηδῦνα βἰσηϊβοδίίοηθ καὶ---τοίνυν, 
46 αὰο δα Η. 6γ. 7, 4, 3 εἴ δὰ ϑίερῃ. 
ΤΠε8. ν. Τοι, Ρ. 2259 Ο. 

καὶ γιγνώσκω---γνώμην] δ ΕΓὈ8. τηΐ- 
ΡΒ οὖ ογαομθ ᾿πβίο Ὀσθυίοσ πξ- 
τὰ}, αὖ ΘΘΌΓΠ86. Ῥγεθβθηΐὶ ραιοϑί, γθοίθ 
τηοηθηΐθ δ εἰβκίο, ΞΟ ΗΝ. 

21. μωρῶς ΡῬΟΙΙῸΧ 5, 121 : Τὰ ἐπιρ- 
ρήματα εὐήθως, ἀνοήτως. ἀφρόνως, ἐμ- 

πλήκτως, ἐκφρόνως, ἀσυνέτως" τὸ γὰρ᾽ 
μωρῶς λίαν εὐτελές. Ῥογθοπαάπτη δὰ- 
ἴθτη μώρως, 4 1Π| σ,ΔΙΠΓΊΔΙΟΙ ἀ6 4α1- 
Ὀὰ5 δὰ 'Πεβ. ϑίβρῃδῃηι ν. Μῶρος Ρ. 
15220 Ὁ, Ὁ, σοπβοηζδηΐ ΑΓΠΟΟ5 ΑἸχίββθ 
μῶρος, εἴ τοοθηογοβ ἀθηση μω- 
ρὸς, ἨΪδῚ φᾳοα ῬΠοί 8 5] ΠΟ ΟΠ15 
ΡΙῸ δοςθηΐιι αἰβουιτηθῃ ἔδοῖθηβ τὴν κα- 
κίαν ὀξυτόνως ΠΟΠΏΤΙ]105 ΒΟΙΊΡΒ1556 Ρ6Υ- 
ΒΙΡεΐ, τὴν πρόσκαιρον εὐήθειαν νΕ͵Ὸ 
μῶρος. ῬΙδῖοηΐβ ἈΠΕ ἸΒΒΊΤη ΙΒ οοἄοχ 
ΟἸαγκίαπυιβ ΤοΠοί. Ρ. 197; Α: Τὸ τὰ 
δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μὴ φοβούμενον, ἀλλ᾽ 
ἄφοβον καὶ μῶρον, (ᾳὉ] μωρὸν Βεκκε- 
ΓᾺΒ 51Π6 νατϑίδίε) ΟὍΓῚ ΒΟΒΟΪΙΟ : ̓Αττι- 
κοὶ οὕτως τὸν μῶρον προπερισπωμένως. 
Αἴᾳαδ μῶρος 1107] Ρ]ΘΓΙΠ.Θ 6] ΟΠ Π65 
ΟΏ 50 πτὴ πὶ 46 Ποτηϊπθ αἰοϊξαν, βοεα 
ΘΔ π ὉῸῚ ἀθ γ6, ΠῚ Χεπορῆ. εἴ 
ΡΙδίοηβ ἔτ Δ]Π]ΟΥΤ ΠῚ, ἀθ φαϊθαβ ν᾽ 
ΘΙΘΡΗ. ΘΒ. Ρ .1530 Β--Ὁ. 

δ. εἶ γε. ἀφο Ὁ] [, 6. ᾳὰὰ ααϊ- 
ἀδπὶ 5014 δι ρα ἈΠΉΪΟΟΒ σα ΟΠ6 ΟΡῚΒ 
6586 νἱάείυν. ΘΟῊΝ. 



στ 

118. ΝΠ. ΟΑΡ. ΥὙἹ. ὁδῦ 

πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ὑμῖν ἃ ὑπέσχετο" οὔτε 
γὰρ ἠδικήσαμεν τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ 
τούτου οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽ ὅ τι ἡμᾶς οὗ- 

23 τὸς παρεκάλεσεν. ἀλλὰ, φαίητε ἂν, ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε [17] 

λαβεῖν, ὡς μηδ᾽ εἰ ἐβούλετο, ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. πρὸς 
ταῦτα δὴ ἀκούσατε ἃ ἐγὼ οὐκ ἂν ποτε εἶπον τούτου͵ ἐναν- 
τίον, εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώμονες, ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ 

24 λίαν εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. ἀναμνήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ 
Λ 

πράγμασιν ὄντες. ἐτυγχάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον 
πρὸς Σεύθην. οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον, εἰ προσῆῇτε τῇ πόλει, 
» ε “- 5» 3 ϑ, 

Αρίσταρχος ὑμᾶς ὁ Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰσιέναι ἀποκλεί- 
Ν. ΄ι ͵ Ἧι ᾿ Ἁ 

σας τὰς πύλας, ὑπαίθριοι δ᾽ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος 
᾿ ᾿ 3 “ Ν ω Ψ Ν “-“ Ἁ 

δὲ χειμὼν. ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μεν ὁρῶντες τὰ 
25 ὦνια, σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε, ἀνάγκη δὲ ἦν [18] 

μένειν ἐπὶ Θράκης: τριήρεις γὰρ ἐφορμοῦσαι ἐκώλυον δια- 
πλεῖν" εἰ δὲ μένοι τις, ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνθα πολλοὶ μὲν 
« “- “ » ,ὔ Ν Ν Ἧ Ν Ξ, γψὰ Δι Ἑ 

26 ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι, πολλοὶ δὲ πελτασταὶ, ἡμῖν δὲ ὅπλι- 
΄ 3 πὰ. ὦ ἅ Ἀ 937} 5." ἈΝ 7] 323 “Δ 

τικὸν μὲν ἦν ᾧ ἀθρόοι μεν ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἰσως ἂν 
» ΄ - ῇ 5257 “ σ“ Ἁ 
ἐδυνάμεθα σῖτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφθονον, ὅτῳ δὲ 

Ψ ἋὋ ΩΝ ΄ ἝΟ 7 ’ 

διώκοντες ἂν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβανομεν οὐκ 
κὶ Ἐὰ 'α 2 Ν ς 2, Ἂ Ἵ, Ν ἣν ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ συν- 

οὐδὲ μὴν Δ.Β.0.Ζ. Ομδῦ. οὔτε μήν. 
νατο 1). οτη. [᾿. δηΐθ ἐβούλετο ροηϊΐ Ζ. 
δὴ Β.Ο. Οε. δέ. μοι Α.Β.Ο.Ε. μοι εἰ Τ,.1. μοι καὶ Ἀ. Οὐεῖ. μοι ἤ. 24. 
τισὶν 5. πράγμασιν ὄντες Α.Β.Ο. (εἴ. ὄντες πράγμασιν. ἐγὼ οἵη. ἢ. εἰ 

᾿ πρόσιτε τῇ πόλει 1). Ἡ.ΚΚ.1,. εἰ πρόσειτε τῇ πόλει "δ. εἰ προσῇτε τῇ πόλει Ζ. 

23. ἐχυρὰ Α.Β. Ὁ. ἐδύνατο] ἠδύ- 
ἐξαπατᾶν] ἂν ταῦτα ἐξαπατᾶν ΕΒ. 

πρόσιτε τῇ πόλει 1. προσίητε πόλιν Α.Β.Ο. πρόσιτε πόλιν ἘῚ. ἀρίσταρχος 
δ᾽ ἡμᾶς Α.Β.6, ὅτων ϑίθΡΠδηιιβ, ὅταν Α.Β..Ε}. (θέ. ὅτου. ὦνησθε Α. 
Β.Ο. ὠνῆσθε 1)., ζογίαββθ ργὸ ὠνοῖσθε. 25. θράκῃ ΔΑ.Β.Ο. ἐφορμῶσαι τ) 
ΙΓ, ΤΖ. μένει ἼΣ: “χώρᾳ Ροϑβί πολεμίᾳ οτῃ. Α. Β. Ο. Ε. εἶναι ΟΤη. 
τ ἱππῆς Ζ. ἦσαν ἐναντίοι Α.Β.ὉΟ. ἐναντίοι Ζ. (ὐβί. ἐναντίοι ἦσαν. 46. 
ὑμῖν ὈΒΙΚΟΤ. ᾧ Α.Β.06Ε.---ἸΖ. Οεί. ὡς. κατελαμβάνομεν Α.Β.6, 
καταλαμβάνομεν Ἐ.. σεΐ. καταλαμβάνοιμεν. 

24. εἰς μὲν Πέρινθον] Ν. ἢ, 2. ΤΙ. 
ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε) Κιὶοίωην 6 σοηὶ- 

γιθαξιηη, Ἠθηνθ ργεδθθηέθ, θηι6γ 6 60- 

αοἰὲ ογαΐ5. ΒΟΉΝ, 
ὅτων] ΔΙΟΥΙ Παο ἔογτγαδ τὐιιηίαῦ 

ϑορΡη. (Εα. Τ΄. 414, εὖ 4111, ἀ6 ψαϊθὺ8 
ῬΑ Τη65. ϑίθρῃ. ν. Ὅοστις, ΡὈ. 2211 

26. συνεστηκὸς] ΙΡΉΙΗΟΔΙΙ ν᾽ ἀθίΥ 
Θαυϊίαΐτιβ Ρ]δηθ αἰἸββο!ϊαΐτβ. [{ὰ Ογ- 

ΤΌΡ. 6, 1,54: ᾿Επεὶ δὲ πάντα συνειστήκει 
αὐτῷ τὰ περὶ τοὺς πύργους, Ροβίᾳαδχῃ 
ΤΟΣΥΪαμη ΘΟΠΒΕΓΠΟΟ δββοῦ οοηξδοΐα, 
5ΟΗΝ. Αρθογα βχϑιηρ]α ᾿ρ51π8 Χϑῃ. 
ΒΌΡΤΑ 0, 5. 20, ΌΌΙ Ἰΐοιη ἱππικὸν ἔτι 
συνεστηκὸς, εἴ Π)ΘΠ]ΟΒΙΠΘΠΙΒ Ρ. 92, 22. 
ὉΌ1 δύναμις, 093 ΘΧΊΓ.. ἨΌῚ στράτευμα, 
οὗ σοπίγαυϊ τη διαλυθήσεται, οἵ 8118, γ. 
ἴῃ ΤΠη65. δίθρῃ. Ρ. 1408 Α. 

Α8ἃ 2 
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χη εστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ ὑμῖν. εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ [19]. 
ὄντων ὑμῶν μηδ ὁντιναοῦν μισθὸν προσαιτήσας Σεύθην 
σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον, ἐ ἔχοντα καὶ ἱππέας καὶ πελ-᾿ 

ταστὰς, ὧν ὑμεῖς προσεδεῖσθε, ἢ κακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν 
28 βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν ; τούτων γὰρ δήπου κοινωνήσαν- 

τες καὶ σῖτον ἀφθονώτερον ἐν ταῖς κώμαις εὑρίσκετε διὰ 
τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύ- 
γειν, καὶ προβάτων καὶ ἀνδραπόδων μᾶλλον μετέσχετε. 

20 καὶ πολέμιον, οὐκέτι οὐδένα ἑωρῶμεν, ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν [20] 
ἡμῖν προσεγένετο" τέως δὲ θαρραλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἱ 
πολέμιοι καὶ ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ κωλύοντες μηδαμῇ 
κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια ἀφθονώτερα 

4.9 ἡμᾶς πορίζεσθαι. εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην τὴν [21] 
ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισθὸν προσετέλει τῆς ἀσφα- 
λείας, τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάθημα καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῇ 

41 οἴεσθε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι; νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρ- 
» Ψ' Ἁ » 5 , ΄ ᾽ 

χεσθε; οὐ διαχειμάσαντες μὲν ἐν ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτη- ἢ 
Ψ Ν γ, “- 3, 5 ὡΝ ἈΝ ΄ 

δείοις, περιττὸν δ᾽ ἔχοντες τοῦτο εἴ τι ἐλάβετε παρὰ Σεύ- ἔ 
Ἀ ἈΝ “-“ ΄σ ΄σ ’, 

θου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε. καὶ ταῦτα πράτ- 
τοντες οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε 

΄ ΠῚ ν᾽ “ ͵7ὔ Ν ἈΝ Ἁ » ξ» ,7ὔ 

ζῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι καλὸν πρὸς τοὺς ΕΒΌΡΕ Ασίᾳ 

32 βαρβάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶν ἔχετε καὶ [22] 
πρὸς ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε καὶ τοὺς ἐν 
τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας, ἐφ᾽ οὗς ἐστρατεύσασθε, κρατήσαντες : 

27. τοιαύτῃ] τῇ αὐτῇ Τ. ὄντων οἵη. ΒΌ6 ἡμῶν Α.Ο. ἡμῖν Ὁ. καὶ ἱπ- 
πέας Α.Β.Ο. (εἰ. ἱππέας. προσδεῖσθαι ἃ. ἢ εααἀαππηί Δ.Β.0. πρὸς Ἐ. 
ὑπὲρ Τ΄. 28. μᾶλλον βεοσυπάπιηῃ δαἀάππί Α.Β.0.Ε. 20. οὐκέτι οὐδένα Α. 
Β.Ο.Ε.. (εῖ. οὐδένα ἔτι. ἐπεωρῶμεν ΚΕ. Ε..---,, 1.2. ἐφεωρῶμεν Ὦ. τέως] 
τέλος Α.Β.Ο Ε. δὲ οἵη. Β. θαρραλέως Ἀ.Β.0. Οεί. θαρσαλέως. ὑμῖν Ἐ, 
μηδαμοῖ Π).Ε.Ζ. ὑμᾶς Δ.Β.6. οι. Π.Ε.Ε.- ΤΠ Γ.Ζ. ἡμᾶς ϑίερμαπιιβ. 40. 
δὲ οπη. Β.Ο. δὴ οπ,. Α. ὁ οτη. 1. τὸ σχέτλιον πάθημα Ἀ.Β. σ. Οει. 
τὸ πάθημα τὸ σχέτλιον. χρῆναι) χαρῆναι Ἀ.Β. ΠΕ. ἐμὲ ἀνεῖναι Β. Ό. ἐμὲ 
ἐᾶν εἶναι, Α. ἐμὲ ἂν εἶναι ΕΝ. μανεῖναι. 1)., φὰϊ οἴδπ ζῶντᾶν, μ᾽ ἂν εἶναι 1.Ζ. 
Οει. μ᾽ ἀνεῖναι. 41. ἐν Ότω. Ἔ. εἴ τι Ἄ: Β.Ο.. (δι. ὅ τι. λάβοιτε Ἐ,. 
τὰ γὰρ παρὰ τῶν Ε΄ 5018 Η.1.Κ.}..1᾿ ἐπείδετε Ὁ). εἴ, αἱ υἱἀθίατ, Ε,. (τὲ. 
ἐπίδετε. ἀπεβάλλετε Α.Κ. κατεβάλετε ᾿ ΡῈ 32. ἐπέπρακτο ἀεὶ ὑμῖν Ἐ,. 
οὐκ ἀεὶ ἐκεῖνο Α.Β.(.Ε., ξογτίαββθ ῥσοὸ οὐ κἀκεῖνο, οὐκ ἐκεῖνο ΑἸΑ. οὗς} ὦ ΡΙῸ 
ου Ὁ. ΡΓ., ΠΟΥ. 684. [1]. ἐστρατεύσασθε Α.Β.Ο. Οεί. ἐστρατεύεσθε. 

27. βεβουλεῦσθαι ΟΥΤΟΡ. Ι, 6,42: ροπάογο ποῆ οοαοίϊ : παπὶ φιοαῖ δαρῖο- 
Πάντες ἀξιώσουσί σε πρὸ ἑαυτῶν βου- δαΐὶξ 6 ποδίϊδιι5, Ἰαὶ τοὐῖδ αα οἱοέμηι 
λεύεσθαι. ΖΕΌΝ. δ ποιοδαί. ΖΕΌΝ. Υ. 7, 5» 4. 

31. περιττὸν ἔχοντες] 4 υἱἹοΐιηι τηι- 
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ἐγὼ μὲν ὑμᾶς φημι δικαίως ἂν ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε τού- 
44 τῶν τοῖς θεοῖς χάριν εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. καὶ τὰ μὲν δὴ 

ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σκέ- 
ψασθε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῆρα οἴκαδε, 
ἔχων μὲν. ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην, ἔχων 
δὲ δ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εὔκλειαν. ἐπι- 
στευόμην δὲ ὑπὸ Λακεδαιμονίων" οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον 

34πάλιν πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαι- 
μονίους ὑφ᾽ ὑμῶν διαβεβλημένος, Σεύθῃ δὲ ἀπηχθημένος 
ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον εὖ ποιήσας μεθ᾽ ὑμῶν ἀποστροφὴν 
καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισὶν, εἰ γένοιντο, καταθήσεσθαι. 

35 ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστα καὶ ταῦτα 
πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν 
πω πέπαυμαι ὅ τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε 

46 γνώμην περὶ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ ἔχετε μέν με οὔτε φεύγοντα λα- 

βόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα: ἣν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε 
ὅτι ἄνδρα κατακεκανότες ἔσεσθε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν 

ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυ- 
νεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δ᾽ ἵλεων 

χαλεπαίνητε Α. 
Ἀ.Β.0Ὸ ΒΕ. 
ἐμαυτοῦ Η.... ἑαυτῶν 1).Ε.1.Κ.1.. 
Οεί. μὲν γὰρ ὅτε. 

μὲν ἔχων πολλὴν Α. 
μονίων φΡοηϊύ 10. ἔκλειαν (Ὁ., 

γένοιντο Ὁ. Ἐ. 10. Οεί. γένοιτο. 
ΒΟΙ, 
γητε Κ. 
οἴῃ. ἃ.Β.Ὸ "Καὶ 

34. πρὸς ΔΛ. σοη]αηροπάα οΌπὶ δια- 
βεβλημένος. 

γένοιντο] ᾿χ πος Ιοοο δρραγοΐ Χο- 
ὩΟΡΒΏΟΠΌΙ ὑπτὴ πδοάτιπὶ σΟὨ]ΌρΘπῚ 11- 
Ῥαγοβϑνα ἴα]5βθ. ΘΟΗΝ, ὐΟοηΐ. 46 ὃὸ- 
ἰαῖθ ΧΟΠΟΡΏΟΙ 5 Θχρθαϊ!]οη]5. Πυ] 8 
[οΙΡΟΥΘ δηποῖ. δα ιῦ. Πιορ. 85. 11. 

46. κατακεκανότες ἔσεσθε) Ῥετγίεοίο, 
Οὐ]. ἔουιηδῖη Δ] 1π1η 646. ΠΟ ΠΟρΡΉΪΓ8ΠῚ 
ῬτρθῈ πῇ ΠΠΡΥῚ Τηθ]ΊοτΘ8, δἰατη ΗΠ]. Οὐ. 
7» 3» 11: Ἔγώ φημι, ὦ ὦ ἄνδρες, ἀπο- 
κτείναντας μὲν ὑμᾶς ἐμὲ τετιμωρηκότας 

ἔσεσθαι ἀνδρὶ τῷ πάντων ὑμῖν πολεμιω- 
τάτῳ, οὐ 410] βῖβρϑ. ἘοΥπιὰ δαΐθπ κε- 
κανότες σΟΙΠρΡΑΙΔηαα οὐπΊ κέκονα 80 

ἀγαθοῖς Β. τγ. 6δα., αὖ νἹἀούατ, ΤΩ. ΘΟΥΓ. 
δὴ] δὲ Εἰ., 51 γϑοΐβ ποίδίμμ : 

ἔχοι Α. 
πρότερον] πρῶτον ϑἰορμδηίΐδπα, ἰδοθηΐ ΕΝ. 

Ο. ῃ. (ῃϊς ἴῃ τηᾶγρ'. ἀντὶ τοῦ ἀπήειν ἀττικῶς), Εὶ 
ὑπὸ] ἐπὶ Π).Ε.1.Κ... 

Δ αἸΐο Π1. ΤΕς. υ. 
ἀπεχθημένος Α.Β.Ο.Ε. Οοί. 50 δ μενοι 

κατασθήσεσθαι Ἀ. 
ἔχετε γνώμην Ἀ.Β.Ο, (ὐεῦ. γνώμην ἔχετε. 

κατακεκανότες ἃ.Β.(. (ὑὐεΐ. κατακανόντες. 

42. δὴ δἀάαηΐ 
ἄγετε δὲ πρὸς τῶν θεῶν. ἐμὰ] 

γὰρ ὅτε μὲν Α.Β. Ο.0.Ε1Κ. 
ἀπῇα Α. 

Ε.--Κ, ἀπήειν ἴ,.--- Τ᾽, ἔπαινον 
ἔχων---εὔκλειαν ροδβῦ λακεδαι- 

34. μὲν οτη. Ὠ.ΕΗ. 
ἤλπιζον Α.Β.Ο.Ε, Οεῦ. ἤλπισ᾽ ἄν. 

5. ὑμῖν δΔαάπηΐ Α. 
26. ποιήσετε Α. λέ- 

καὶ κινδυνεύσαντα 

ΒΌΡΠΟΟ]6 ἀϑαγρδίο 866. ᾿έγτη., αασπη 
8] 16 Πδοῦ νἱχ Ροββοῦ ἴῃ ἀϊα]θοίο Αι- 
[1οὰ φποα Δπΐ κεκαγκότες δΔΐ κεκακότες 
αἸσθμαπαπη ογαΐῖ, 56α ἴΐα δῦ τϑαϊοοῖα 
ΨΘΙΌΙ ΟὈβουγαββϑῦ δῦ 8]16η8 1 800 118 
[ΟΥΤΉ8 ΠῚ ῬΥΘΟὈἸδβοῖ. ὥθα βὕδμπῃ 801]- 
βία5 τϑοΐθ Παθογθί, τὖ ἴῃ τη ]015 αυδ 
δα 68. ϑίθρῃ. ν. Εἰμὶ, Ρ. 258--0, δὖ- 
{]1πΠηλῈ8 ΘΧΘΙΏΡΙΙΒ. 

παρὰ τὸ μέρος] ὟΝ ΕἸΒΚπι8δ οαὑτῃ ΖΘα- 
ΠΟ ᾿Ἰπἰογργθίαίυν : δ θὰ οὔἤοϊο οἱ ργω- 
{67 οὔοϊιηη, σοτηραυδηβ Αὐτίαπὶ ΑΠδΌ. 
8, 26, 8 46 Ῥδυτηθηϊομ : ̓Αλλὰ καὶ 
τών ἄλλων ξένων, ὧν πολλάκις καὶ ἐν 
μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος κατὰ πρόσταξιν 

[23] 

[24] 

[25] 
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3237 ᾿ ’ ΄ Ν Χ ϑ, ες “σ ψ 

ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησα- 
σ ’ὔ Ν “ ε ,ὔ , δ 

μενον, ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν Βλλήνων πολέμιοι γένοισθε, 

37 πᾶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον. καὶ γὰρ [26] 
οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπῃ ἂν 
ἕλησθε καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν. ὑμεῖς δὲ, ὅτε 

Ἁ πὰ 5 7 7 ἵν -“ ΕΥΣ »" 3 ᾿ 

πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται. καὶ πλεῖτε ἔνθα δὴ ἐπεθυ- 
“-“ ΄ 7, ΄σ ε ’ὔ ’ Ν 

μεῖτε πάλαι, δέονταί τε ὑμῶν οἱ μέγιστον δυνάμενοι; μισθὸς 
δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι Λακεδαιμόνιοι οἱ κράτι- 
στοι νομιζόμενοι εἰναι, νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς 

48 τάχιστα ἐμὲ κατακανεῖν ; οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις [27] 

399 

ἦμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ 
ἐκαλεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνῆσθαι ὑπισχνεῖσθε. οὐ 
μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οἱ νῦν ἥκοντες ἐφ᾽ ὑμᾶς" 
ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἶναι 

΄ 32) ᾽ὔ 

τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ. 
9 Ἁ ’ 

ταῦτ εἰπὼν ἐπαύσατο. 

Χαρμῖνος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν, Οὐ τὼ 

πολλαδ᾽ ἣν σὺν ἃ. πολλὰ δὴν σὺν Ο. 
γένησθε Α.---ΤἸ,Ζ2 

διατεινόμενον 1).Η.{.}1.1,..Ζ. 
τῶν ἑλλήνων μηδενί. 
οτη. Εἰ. 
Α.Β.0..Ε.1.Κ.1,1.Ζ. δὲ. ὅποι: 
θέλητε. ὅτε ϑοεμερίεσαβ. ΓΛΌΥ] ὅτε. 
.Ε.Τ.Ζ. ει. ἐπιθυμεῖτε. 
τὸ μέγιστον. 
Β.Ο. Οι. δοκεῖ ὑμῖν. 
48. ὅτε] οὔτε Α.Β.0. αἰεὶ Α.Β.Ὁ. 
τη. ἰεσίϊα, εἶναι] ὄντες Α.Β.0.Ε.. 

τὴν ᾿Αλεξάνδρου ξὺν χάριτι ἐξηγεῖτο. 
ἈΠῚ 6Χ μος Ἰοθο βου θθηάαπι 6888 11- 
απεΐ ἐν τῷ μέρει. ΞΟΗΝ, 

πρὸς ὑμᾶς] Οοπέγα σο5. ΖΕΌΝ. Υ. 
6,6, 11 8.; 7» 1, 25 8 

47. ὑμεῖς ΜΕ ἄρκοι ὑμῖν ΒΊΤΗ1ΠΠ 8 Πᾶ- 
εὐΐμεῖιυ Ογτορ. 4; 2. 3: Ἐννοηθέντες 
δὲ---ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν" 6, 1. 
31; 7; 537. ΖΕΌΝ, 

πλεῖτε]) [)6 ἴοττηᾶ πλέετε, φαάᾶτη Ὀ15 
᾿ηΐοσιαηΐ ταθ]]ΟΥ68, αἴ ἔπλεεν οὐηηθβ Η. 
αι. 6, 2, 27. {υστη ἔπλει 51} 1, 6, 28, 
ν. ΠΟΌΘΟΚ. δα Ῥῆγσγη. Ρ. 220, 4αὶ [4118 
τϑοίθ πίον ΠΠΡσδυοσιιτη ἀθῃοπαβία- 
τηθηΐα τοΐοσί, εἰ ἃ. Ὠιπᾶοτῖ, δα Π6β. 
ϑίθρῃ. ν. Πλέω. 

48. οὐ μὴν] Βεοροίεπάπτῃ καιρὸς ἐ- 
δόκει εἶναι. 

ὦ πάντων μνημονικώτατοι] ῬΕΙ͂ ΠῸ- 
ὨΪΔ ΠῚ} ΡῬΓῸ Ο οπιηῖιηι πλαφῖηιθ ἐπιηιθηιο-- 
γ65 δοποβοϊογηι αὶ πιο ασοορίογμηπι οἵ 

τε Α.Β.6, Οεῖ. δέ. 
οἱ κράτιστοι Ὦ. ΗΚ, Τι Ζ. τι: “κράτιστοι. 

μηδενὶ τῶν ἑλλήνων 4.8.0. ει. 
ἠδυνάμην ΑΒ πρὸς ὑμᾶς 

47. νῦν οἵη. Α.Β.Ο.Ε,. Τ. 2. ὅπῃ 
ἕλησθε Α.Β.Ο.Ε, ἐθέλητε Ὁ. Οεῖ. 

πλέετε Α.Β.Ο. ἐπεθυμεῖτε Α.Β.Ο. 
μέγιστον Α.Β.0. Οεϊ. 

ὑμῖν δοκεῖ Ἁ. 
κατακανεῖν Ζ. κατακαίνειν Δ. Β. ὍΟει. κατακτανεῖν. 

ὡς ΟΠ]. .}.. ἧκον Ο. ΡΥ.» φαΐ ἥκοντες 
80. εἶπεν οὑτωσὶ ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι Α. 

Ῥτοπιίβδογιης τσοδίγοτεμι. ΖΕΌΝ. 
40. οὐ τὼ σιὼ] ᾿λργόναπα Θ[181Π} 

ΟΡΌΙΠΟΤΌΠΩ ἴῃ ἔοττη υἷα ναὶ τὼ σιὼ 51- 
Ρ͵ΓΔ 6, 6, 34 να ρεγβυαδάθπε Πϊς αὰο- 
488 ΘΗ ἶτον Δ ἨΡΓΘΤΗ5. 6588 Ρεοοᾶ- 
ἔπη} Ροϊὰ5 αθδπὴ ἀθέου σα) 50Γ1- 
Ῥύαγϑια ἃ σουτθοΐοσα οοπβοίδιη. Νϑιη 
ἰάθτη {1πα οὕτως ΡΓῸ γοσαθ!]ο τηα]ῖο 
τηϊητ15. ΤΘΟΟΠαΙΟ βαρροβίξατη ἴῃ 46- 
[του θ8 Ουτορ. 2. 1, 80: Ὃ δὲ 
᾿Αρμένιος ἔλεξεν οὕτως" Ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ 
οἱ ταῖς ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβάνοντες 
συνόντας ἀλλοτρίους ἄνδρας κ. τ. Δ.» 
ὉὈῚ οὔτοι ΤαϑΏ τ] 6χ τπϑ]ουθαβ. [{ὰ- 
46 οΥΘ 1011 Αρεβὶ!. 5. 5: Ἐρομένου 
δὲ τοῦ ἑταίρου, ἣν πεισθῆ ὁ Μεγαβά- 
τῆς, εἰ φιλήσει, ἐνταῦθα διασιωπήσας 
ὁ ᾿Αγησίλαος εἶπεν οὑτωσὶ, Οὐδ᾽ εἰ 
μέλλοιμί γε αὐτίκα μάλα κἀλλιστός τε 
καὶ ἰσχυρότατος καὶ τάχιστος ἀνθρώ- 
πων ἔσεσθαι" μάχεσθαί γε μέντοι πά- 

[28] 
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αἴ 3, 4 ΝᾺ ἥς Ψ 5 7 ΄ “ 3 Ν 7 

σιω, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῳ 
Ν Ν “- “- 7 

χαλεπαίνειν" ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σεύ- 
᾿ ἴω σι ΄“- 

θης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Τ]ολυνίκου περὶ Ξενοφῶντος 
τίς ἀνὴρ εἴη ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φι- 
λοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι" διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἰναι 

4οπρὸς ἡμῶν τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. ἀνα- 
Ν Α,. ἢ , 5). ἀν ν Ἄ Ε Ν ἜΣ Ν 

στὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Λουσιάτης Αρκαὰς εἶπε, Καὶ 
ω Ἂ 3, , ἴω ε - “ 

δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον 
« ΄“ ΄- Ἀ 7 ε ΄“ Ν. Χ 5 

ἡμῶν στρατηγησαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν τὸν μισθὸν ἀνα- 
“ Ἂ ε ὔ ἋΟῬ 3᾽ Ἁ 7 « σι 3 

πρᾶξαι ἢ ἐκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπα- 
᾿ ἣν. 3 ΄- 3 3 Ν ξ: Ἀν, Ὑγεαὶ 

4: γαγεῖν. [Πολυκράτης δὲ ᾿Αθηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ ἐξε- 
νοφῶντος, Ὁρῶ γε μὴν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ἡρακλείδην 
ἐνταῦθα παρόντα, ὃς παραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς 
ἐπονήσαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σεύθῃ ἀπέδωκεν οὔτε 

.« κα Ἀ , » ᾽ ὁ ἢ Ἃ , Ἂ Ἔ ἡμῖν τὰ γίγνομενα, ἀλλ αὐτὸς κλέψας πέπαται. ἣν οὖν 

[29] 

[30] 

Β. Β. εἶπεν οὑτωσὶν ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι Ο. εἶπεν ἀλλ᾽ οὐ τὼ σιὼ ἐμοὶ μὲν, οὕτὴ 6; 
ὅ ἐστι οὔ μα τοὺς θεούς Ὁ). εἶπεν ἀλλ᾽ οὑτωσὶν ἐμοὶ μέντοι ΒΕ. εἶπεν ἀλλ᾽ οὔ 
ὦσιως ἐμοὶ μὲν Ἐ. εἶπεν οὑτωσί" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν Η. εἶπεν οὑτωσὶν ὦ ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
μὲν.1. εἶπεν ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ὦ ἐμοὶ μὲν Κ. . εὐ αὰὶϊ ὦ Ζ. εἱ αὶ οὑτωσὶ ὦ᾽ ἐμοὶ 
μὲν απ ἰδοιηδ, οἵ ἴῃ ΤΏΔΓΡ:. ὅ ἐστι μὰ τοὺς θεοὺς 1΄. εἶπεν ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ὦνδρες 
ἐμοὶ μὲν ΑἸά, Αα αποά ὦ ̓νδρες, ροβί μέντοι ροδιξιιπ| 1Π ϑίθρἢ., 46 Ε-. Τασοί 
Ηυίοῆ., αὶ ὦ ἄνδρες. γε Ῥοβύ δικαίως οτῃ. Α.Β.ὉΟ., ἔχω γὰρ αὐτὸς Α. 
δ ὐλυνίκου Β. Ε.--Τ 7. πολυνείκους Π). (δῦ. πολυνείκου. μέμψασθαι Δ, "᾿ 
Ο. Οεί. μέμφεσθαι. ἡμῶν] ἡ ἡμᾶς Ἀ.., ΟΥΑΙ [6 Π8 Ροϑίθα καί. αὐτῷ Α.Ο, αὐτῶν 
Β. 40. λουσιώτης Α.Β.Ο, ὁ λουσιώτης Ε΄. Οὐεί. ὁ λουσιάτης. ἀρκὰς οἴη. Β. 
εἶπεν Δ.Ο. καὶ δοκεῖ γε Α.ΟΟ. δοκεῖ γε Εὐ. (ὐεῦ. δοκεῖ δέ. ἄνδρες Α.Β.Ο. 
Ε,. Οεύ. ὦ ἄνδρες. ἔφη Ροϑί λακεδαιμόνιοι ἁἀἀππί Εἰ. Η,1.},Ὑ.. ἡμᾶς οἱ 
ὑμῶν Τὸ εἰ στρατηγῆσαι Αἰ, οπι. Εἰ. ἀναπρᾶξαι Α. Β. ΟΕ. Οεί. πρᾶξαι. 
ἀπαγαγεῖν Α.Β. Ο. ̓, Οει. ἀγαγεῖν. 
ἀναστάς. 
ΠΕ. Οεὐ. ὦ ἄνδρες ἔφη. 
γιγνόμενα Ἀ.Β.0.}).1.. Οεί. γινόμενα. 

λιν τὴν αὐτὴν μάχην ὄμνυμι “πάντας 
θεοὺς ἢ ἢ μὴν μᾶλλον βούλεσθαι ἢ πάντα 
μοι ὅσα ὁρῶ χρυσᾶ γενέσθαι, ἴἸίοτη 
ΒΟΙΙ ΘΠ τι 6586 οὐ τὼ σιώ. Τυϊε- 
ΒΙΠῚ5 δαΐθιη ροβύ [ΟΥΤ 1185 ἰυτδηα] 
τι8115 ῬΔΥΠΟΆ]ς6 ἀλλὰ, πὖ ΒοΥν γα ἸΙσοδί 
Ροβίροβιΐδιη, εἴϑὶ ΟῚ ΠΠΏΡΤΌΡΔΌΙ16 
δϑί, ροβίαυιδμη οὑτωσὶ Θββοΐ 1Π]δίατῃ, 
οἴϊατη ἀλλὰ ἔμϊ]556 ὑγαηβροβιίατη. 

χεῖρον] Υ. 5. 4. 
40. Λουσιάτης)] Ήος ροηῇ!]6 ροηϊΐ 

ϑίθρῃ. ΒγΥΖ. ν. Λουσοὶ, Ὠαρεΐ Ῥο]ΥΌ. 
ΒΒ τε Ὗ; δα 4, 2. 21. 

τοῦτο-- -στρατηγῆσαι] Κος τνοβίγο τη 
05 Ἰηιρογῖο ἤοο ργίηιμηι ΘΠ οΥ6 0ρο- 
ξεγο  ΠΒΙΕΙΠΝ: ἘΠ Οὐὕὐ, Ὁ, 5, δι: ΕΣ 

ὑπὸ, 5ΒΌΡΓΑ ΒογΙρίο ὑπὲρ, Ζ. Οδί. ὑπέρ. 
ἡρακλίδην Β. 

41. ἐνετὸς Π.Ε, αἰνετῶς Ἀ. Β.Ο. Οεί. 
ἔφη ὦ ἄνδρες Α.Β.0Ο. 

ἐποιήσαμεν Δ. σεύθει Α. 
πέπανται Ἀ. 

μὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, 
οὐ ψέγω. 

41τ. ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος) ΗδδΥ- 
Ομ : ̓Ενετὸς, ἐγκαθεστὼς (ἐγκάθετος 
ΑἸΒονία8). ΔΡρίδῃ. Οἰν τρῖζοις Κατη- 
γόρους ἐνετοὺς ἐπὶ τοῖς πλουσίοις ἐπή- 

γοντο" Μιΐῆν. ο. 59: ᾿Εκβοησάντων 
τῶν ἐνετῶν. 51. ΕΡΙΟΙ 1πη646 80 Ηο- 
ΤΩΘΙῸ ἐννεσίη, αποα 52606. ἰπ αἰνεσίη 
ἀορταναίατη. (ὐδίοσιπι Ρο]γοιδίθμ Χ6- 
ὨΟΡΒΟΠΙ. διηϊοατη ἰοβίδηϊαν α80 6. 2, 
5... 17.:; ἰηππηϊοστη Ἠογδο]ᾶθθ ΧοΘπο- 
ῬΒοπίθιῃ αυξ α. 5» 5. 5. Ὠαγταία Βαηΐ, 

τὰ γιγνόμενα) Τῆυς. 6, 54 : Εἰκο- 
στὴν τῶν γιγνομένων. ΗὐτΤΟΗ. 
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σωφρονῶμεν, ἑξόμεθα αὐτοῦ: οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε, ἔφη, 
Θρᾷξ ἐστιν, ἀλλ᾽ Ἕλλην ὧν “Ἑλληνας ἀδικεῖ. 

Ταῦτα ἀκούσας ὃ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη" καὶ [3τ| 
προσελθὼν τῷ Σεύθῃ λέγει, Ἡμεῖς ἢ ἢν σωφρονώμεν, ἄ ἄπι- 
μεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀναβάντες 
ἐπὶ τοὺς ἵππους ᾧχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρα- 

’ Ἀ ΄“- ’ὔ 5 Ν 

43 τόπεδον. καὶ ἐντεῦθεν Σεύυθης πέμπει Αβροζξ λμην τον 
ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ξενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν κατα- 
μείναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται 
αὐτῷ ἀποδόσει τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τἄλλα ἃ 

,; ’ ’ὔ ,ὔ σ “ 

ὑπέσχετο. καὶ ἐν ἀπορρήτῳ ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε 
’ ε 32 ͵ὔ “-“ 

Πολυνίκου ὡς εἰ ὑποχείριος ἐσται Λακεδαιμονίοις, σαφῶς 
΄- Ἀ 

44 ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θίβρωνος. 
΄σ΄ ΄“ « 5) ΄ς 

λοι πολλοὶ τῷ Ξενοφῶντι, ὡς διαβεβλημένος εἰῃ καὶ φυ- 
«ες ᾽ ΄“- [2 ΄“ 

λάττεσθαι δέοι. ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν 
52 7 “" Ν᾿ “- - , ΄, ς - ν΄. 3 
ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ ποτερὰ οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη 

ὔ Ἀ " 59} - “' ’ὔ ᾿ ΟΝ 5 ’ὔ; Χ ΄σ 

μένειν παρὰ Σευθῃ ἐφ οἷς Σευθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ 
,ὔ - “ 7 

στρατεύματι. ἀναιρεῖ αὐτῷ ἀπιέναι. 
ΚΕΦ. Ζ. 

3 “- ᾽ Ἁ » ῳ 2 

Ἐντεῦθεν Σεύθης μεν ἀπεστρατοπεδεύσατο προσωτέρω" 
ε Ἅτο » 7 5 ’ “ 27 “ 

οἱ δε Ἑλληνες ἐσκηνησαν εἰς κώμας ὅθεν ἔμελλον πλεῖστα 
3 ’ὔ αὐ δ 4 “ ς Ἀ “ - 

ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ θάλατταν ἥξειν. αἱ δὲ κῶμαι αὗταε 

Ταῦτὶ Θρᾷξ. 42. ἀκούσας ΟἸΏ. Ἐ. ἡρακλίδης Β. μάλα } μᾶλλον 
Α.Β.0ἔὄ Ε΄. σεύθει Α. ἐπὶ] εἰς Ὦ. 43. ἀβροζέλμην (Ὁ. βαάξδτη τη. 4186 
ΡΥ. ἀβροζέλλην. ἁβροζέλμην Β. αβροζέλμην Ἐ.. ἀβροζελμὴν Α. ἀβραζέλμην͵ Ν. 
ἐβολζέμιον ἘΞῊ.1,.. ἐβοζέλμιον ).1.Κ. παρ᾽ ἑαυτὸν Ἐ᾿. ὑπισχνεῖται 
Α.Β.Ο. Οεῖ. ὑπισχνεῖτο. θαλάττῃ θράκης, “.. σοττοοίαβ ἴῃ ΤΠ. τ᾽ 
ἄλλα Α. Οεΐ. τὰ (τά Ὠ.) ἄλλα. πολυνίκου Β.Ο.Ε.-Τὰ παλύνεῖξουν 
πολυνείκου. εἶ οἴη. ἃ. ἀποθάνοιτο Α.Β.Ο.Ε. Αςοεπίθπτη οοττοχὶ ΘΟμποΙα6- 
τιϑ. (δεῖ. ἀποθάνοι. θίβρωνος Β.Ἐ.---Τ ΓΤ. θρίβωνος Α.Ο. Οεῖ. θίμβρωνος. 
44. ἐπέστελλον Α.Β.Ο. (εἴ. ἔπεμπον. καὶ ἄλλοι Α.Β.Ο. (εἴ. καὶ οἱ ἄλλοε. 
ξένοι ροβῦ ἄλλοι οτη. ἃ.Β..Ε. ξένιοι 1. ἐθύετο Β.Ο. (εξ. ἔθυε. λῶον 
Α.Β.Ο. Οεῖ. λώϊον. ἀναιρεῖ Α.Β.Ο.Ε. (εΐ. ἀναιρεῖ δέ. :. ἀπεστρατεύσατο 
Α.Β.Ο.Ε. εἰς θάλατταν Εἰ. ἥξειν Α.Β.Ο.Ἐ. Οεῖ. ἥκειν. 

ἑξόμεθα αὐτοῦ]. ΑΥἸδίορῃ. Ρ]. τοΙ : λεῖ. Οὐπέ. νᾶγ. 5801. 6, 4, 22. Δα 
Πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσθάσου. ΠΤΟΗ. σοπδίγαοομθπη διιΐθτη ΒΙΤΏ1165 βαπὶ 

42. μάλα] Αρίϊπ8 νἱάρίαῦ μάλα, Ἰοεὶ 6, 1, 21: ᾿Εθυόμην εἰ βέλτιον εἴη" 
αποά εἴ ἀρ Χρη. Ἰπίεγάθτα ἴῃ μᾶλ- 7, 2, τῷ. Βεοία Απηπιοπῖιβ ᾿. 67: 
λον σοΥγππιρίθπμῃ, αὐ Η. 6Υ. 4, 5»: 6, εἰ Θύουσι καὶ θύονται διαφέρει. Θύουσιε 
ΔΡαα 81105, αα!ρρα ἀρ] 1οὶ 5θθρα βοτῖ- μὲν γὰρ οἱ σφάττοντες τὰ ἱερεῖα" θύον- 
Ρέπτα ἃ, αὖ ἴῃ ΠΟΠΠῚ]]15 ΒΊΙΡΤα 3, 1, ται δὲ οἱ διὰ τῶν σπλάγχνων μαντευ- 
20: 3»4.15: 6, 4.26; οἷ μᾶλλ᾽ 5,4, μενοι. 
18. λῷον καὶ ἄμεινον] . 3,1, 73 ὅ, 2» 

44. ἐθύετο] Οιας  ΟΘΝΣ Παραστησά- ἘΠῚ 
μενος δύο ἱερεῖα ἐβϑετο τῷ Διὶ τῷ βασι- 

ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἀλ- [32] 
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53 ζ΄ « εὖ ᾽ὔ 7ὔ ΄“- 53 

“ ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σευθου Μηδοσάδῃη. ὁρῶν οὖν ὁ Μη- 
Ὁ ΄ ᾿. “ ,:, «ε ἈΝ “- “ 

δοσάδης δαπανώμενα τὰ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν ᾿Ελλή- 
“΄. 327 Ἁ 57 Γι Α͂ 

νων χαλεπῶς ἐφερε: καὶ λαβὼν ἄνδρα ᾿Οδρύσην δυνατώ- 
“- 27 , « ἰν 

τατον τῶν ἄνωθεν καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον τριά- 
,, Ν - Ἀσι. “- 5 “ιε 

κοντα ἐρχεται καὶ προκαλεῖται ΞΞενοφῶντα ἐκ τοῦ ᾿Ε!λλη- 
σι 7ὔ Ὰ 7 ΄- ΄“- 

νικοῦ στρατεύματος. καὶ ὃς λαβὼν τινας τῶν λοχαγῶν 
δ φι τι 3 7 ΄ὕ Ε Χ 7 

8 καὶ ἄλλους τῶν ἐπιτηδείων προσέρχεται. ἐνθα δὴ λέγει 
Μηδοσάδης, ᾿Αδικεῖτε, ὦ ΚΞ ὃν, τὰς ἡμετέ ᾽ ηδοσάδὴης, ικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρας κώμας 

᾿ᾷ ΄, 3 ΠΡ: 4, “2 : 7, 
πορθοῦντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγὼ τε ὑπερ Σευθου 

ΑΓ Ὁ δι τῷ Ν Ἂ “ “- "᾿ 7, 

καὶ ὃδε ἁνὴρ παρὰ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, 
ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας" εἰ δὲ μὴ; οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ ἐὰν ποιῆτε κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους 

ἀλεζξόμεθα. 
ε ν. μααὰὶ “ 5 4 ΄-“ 3 3 Ἁ Ν Ἁ 

4 ὋΟ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν, Αλλὰ σοὶ μεν 
“ » Γ: 

τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν" τούτου δ᾽ 
΄ ΄- ΄Α 7] σβιᾺ᾿ ΄- - ΄- 

ἕνεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν εἰδῇ οἷοί τε ὑμεῖς ἐστε καὶ 
5 οἷοι ἡμεῖς. ἡμεῖς μὲν γὰρ, ἔφη, πρὶν ὑμῖν φίλοι γενέσθαι 
ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης τῆς χώρας ὅποι ἐβουλόμεθα, ἣν 

ό μὲν ἐθέλοιμεν “πορθοῦντες, ἢ ἣν δ᾽ ἐθέλοιμεν κάοντες, καὶ σὺ 

ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου τότε παρ᾽ 
ἡμῖν οὐδένα φοβούμενος τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ οὐκ ἥτε 
εἰς τήνδε τὴν χώραν, ἢ εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων 

7 ψ ἡλίζ θ 3 Χ 4 - “ 5 Ν δὲ 7 

χώρᾳ ηὐλίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. ἐπεὶ δὲ φί- 

δημοσάδῃ, οἴ 2. 2. δημοσάδης Β. 2. τὰ] τὰ ἑαυτοῦ Α. ὀδρύσσην Ε. 
τριάκοντα Α.Β.0.1).Ε..Ζ. Οδεῖ. πεντήκοντα. προκαλεῖται Β.(Ὁ. Οεῦ. προσ- 
καλεῖται. τινὰς ροβύ ἄλλους οἵη. ἃ.Β.Ο.Ε.. προέρχεται 0. 3. δὴ] 
δὲ Β. ὁ δηΐθ μηδοσάδης οτα. Α.Β..}).Ε.1.Ψ Κ.Ζ. ΟΡ ὁ ἀνὴρ Η τ. 
Οεῖ. ἀνήρ. Υ'. δα Η. 6Υ. 4, 8, 22. δημόκου Β. ἄνω Α.Β. ΘΕ . (ει. ἄνωθεν. 
ἀλεξόμεθα Α.Β.Ο.Ε. (οί. ΕΞ ΚΡ τ 4. σοὶ τοιαῦτα λδλον λέγοντος Α. 
τούτου Α.Β.Ο.ῈΕ. Οδύ. τοῦδε. εἰδῇ Α.Β.0.0.Ε.-- Ἴ ἾΤ. Οέ, εἰδῆτε. 
Ἐν μὲν γὰρ Α.ΟΕ. γὰρ Β. Οεῖ. μέν. ὑμῖν φίλοι γενέσθαι Α.Β.6. Οεΐ. φίλοι 
γενέσθαι ὑ ὑμῖν. ὅπῃ Ὦ.Ε.--͵ Τ. ὅπου Ζ. ἢν δὲ θέλοιμεν Β.Ο. ἢ δ᾽ ἐθέ- 
λοιμεν ἴ,. εἰ δὲ ε Α. ποθοῦντες Α.Ο.. ΡΥ... 4] ᾿Ιηδογ Ὁ 6861 τη., αἵ 
για θέαν. καίοντες .Β.Ο. Οὐδ. κατακαίοντες. 6. ἔλθοις Β.Ο..Ε Ὴ.Κ.Ὶ].. 
Τ.Ζ. ἤλθοις Α.1. Οεἰί. ἦλθες. ηὐλίζου τότε Θ. ηὐλίζετο Α.Ο. εὐ Β. ργῃ., αὶ 
τη. 866. οὐ ἴδεἰξ οΧ ε εἴ τε (8ϊς) Ῥοβαϊῦ ΒΌΡΕΓ τό. ηὐλίσκου 1).Ε.Ζ. ηὐλίκου Κα. 
οἱ Ργυ. 13. (δἰ: ὐλίζου. εἶτε Α. τήνδε] ταύτην ἘΙ. ἢ) Α: ΒΒ. (02 1 21 
η. ἡμῖν ροβί ἐπεὶ δὲ οπη. Α.Β.0.Ε.. 

4. Μηδόκου] Υ. 7, 2, 32; 7: 3: γνωριοῖμι κοὐκ ἀλεξοίμην μαθών. Θοβ 
τό. Ἰθεθα οοπίυς Βαίίτῃ. ν. ᾿Αλέξω. 

ἀλεξόμθα)] Ἐϊδάθτη ξαύατὶ [ΟΥΠἃ 6. ἔλθοις]... 1..5.3..2..10.ὄ 
ΘΌΡΠ. (Εα. Τ. 171: Οὐδ᾽ ἔνι φροντί- ἐνας χηλ πρέμνα ΡΣ Ν 
δος ἔγχος, ᾧ τις ἀλέξεται" 520: Ὡς οὐ 

[2] 

[3] 

[4] 
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ΓΎ ΎᾺΝ ΧΑ .. ὦ δὰ...» αΑ.. 
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λοι ἐγένεσθε καὶ δὶ ἡμᾶς σὺν θεοῖς ἔ ΕΣ. δ᾿ Τα ΡῊΣ ΤΡΡΡΈΒΡΉΉΕΨΨἘΕοἘἔἜἝἕἁὧἁὦΝΝΡΨΕΨΨοΕοΕοΨο 
νῦν δὴ ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐκ τῆσδε τῆς χώρας. ἣν παρ᾽ ἡμῶν 

͵ Ἀ ’ ’ὔ «ε , ἢ ἈΝ 53 

ἐχόντων κατὰ κράτος παρελάβετε' ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσθα, οἱ 
,ὔ ς 53 εἰ τσι 7 

8 πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαύνειν. καὶ οὐχ ὅπως 
΄σ΄ ἈἉ 3 ͵ » Φ  ἂΨ ΄-᾿ ΄ 

δώρα δοὺς καὶ εὖ ποιῆσας ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθες ἀξιοῖς ἡ ρ ἡμᾶς 
ἀποπέμψασθαι, ἀλλὰ πορευομένους ἡμᾶς οὐδ᾽ ἐναυλισθῆ- 

οναι ὅσον δύνασαι ἐπιτρέπεις. καὶ ταῦτα λέγων οὔτε θεοὺς [5] 

αἰσχύνει οὔτε τόνδε τὸν ἀνδρα, ὃς νῦν μέν σε ὁρᾷ πλου- 
΄- Ν δὲ Εν ὧδ- λ “4 θ 5 Ἀ λ τ Ἷ ἣν 

τοῦντα, πρὶν δὲ ἡμῖν φί ον γενέσθαι ἀπὸ λῃστείας τὸν 
τοβίον ε ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφησθα. ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέ- 

γεις ταῦτα: ; ἔφη: οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Λακεδαι- 
μόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν οὐ- 

8 Ἁ Ψ' τῇ Ἷ .ῳ “ 

δὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ θαυμαστότατοι, ὅπως ὥσπερ 
΄ “ σ μι ε ΄ 3 ᾿ 

ἀπηχθανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω καὶ χαρι- 
σαίμην νῦν ἀποδιδούς. 

᾿Επεὶ ταῦτα ἤκουσεν. ὁ ᾿Οδρύσης, εἶπεν, Ἐγὼ μὲν, ὦ Ἷ 
Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης 
ἀκούων ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσθεν ἠπιστάμην, οὐδ᾽ ἂν 

“ ΄ Ἂς “ ΜΨ ΣἊΝ Ν δ Ψ 

συνηκολούθησα σοι" καὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ ἂν Μίηδο- 
7 «ε Ν 7 Χ ’ὔ ᾿ 

κός με ὁ βασιλεὺς ἐπαινοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. 
΄- Ε Χ ἈΝ Ν “ἤὕ ,ὔ Ἀ ΄ 

τ) ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ 

ΤΊ 

σὺν θεοῖς ἀἰάυπί Α. σε. ἡμᾶς--ἐξελ. οἵη. Β. 
δαάππί Α.Β.Ὁ. ταύτης ΒΕ, ἐχόντων Ἀ.Β.Ο. (εὐ. ἑκόντων. 
παρελαύνετε ἘῚ. οἵ τε πολέμιοι Ὠ.Ἐ.1.Κ.1,.1.Ζ. 
Οεΐ. οὐκ ἦσαν ἱκανοί. ὑμᾶς παρελαύνειν Ἐ;. 8. ὅπως] οὕτως Καὶ, ἀλλὰ 
πορευομένους ἀλλ᾽ ἀποπορευομένους ).Ε:---ἰ,. οὐδένα καταυλισθῆναι Δ.Ε. 
οὐδένα καταλισθῆναι Β.Ο. δύνασθαι Ἐ᾿.---Ἰ,. Τὶ, σογγθοΐασα 1. 0. [107] αἰσχύνῃ. 
τόνδε οτη. Ἐ. μὲν δἀάυπί Α.Β.Ο.Ε. φίλος .Η.--Τ .. το. λέγεις ταῦτα 
Δ. Β.0.}.Ε.--- 1 07. .Ζ. Οοῦ. ταῦτα λέγεις. ἔφη] ροϑβὲ Ποο 2 ΨΕΪ 3 [Π||. ΘΡΑΒΙΐ σ. 
ἔγωγ᾽ Α.Β.0Ὁ. (ε(. ἐγώ. λακεδαιμόνιοι οἷς Α.Β.0.Ε.. ει. λακεδαιμονίοις. ἀπα- 
γαγεῖν Α.Β.Ο. Οεί. ἀπάγειν. οὐδὲν Α.Β.(.Ε. (εἴ. οὐδέ. ἡμᾶς Α.Β.Κ. 
11. ἐπεὶ Α.Β.Ο.Ε. Οεί. ἐπεὶ δέ. ὀδρύσσης . δημόσαδες Β. εἴ ἴῃ 5666. 
οὐδ᾽ Α.Β.(. Οεί. οὐκ. νῦν] γοῦν Κ. οὐδὲ Α.Β.0.Ε. (ει. οὐ. μηδόκος 
Α.Β. μηδοκος Ο. 

δὴ σ. Οἱ. δέ. τῆσδε 
παρελάβετε] 

οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν Α.Β.Ο. 

ἐξ .΄, 

ι ̓ ων" 

ἡ. δὴ] ὅθδρθ δρῃὰ Χοπορμοηΐομη 
Ροβῦ ἐπεὶ 1Π]δΐπτῃ δὲ Πὶς οοδΡστί ἘΡΕΓ 
ΟΡ ΙΠΊιι8. ΟΥΤΟΡ. 8, 2, 17: Ἐπεὶ δὲ 
περιῆλθε, καὶ ἤνεγκεν ὁ Κροίσου θερά- 
πων τὰς ἐπιστολὰς, ὁ ὁ δὴ Ὑστάσπης εἶ- 
πεν, ὍΠῸΒ ΘΟΙΤ. ὁ δέ. Υ΄. δαΐετῃ 7, 6. 

8. ΓΑΌΤΟΥΤΙΙ τη] ΡΤ ΒΟΥ Ρ ΤΆΤ 
οὐδένα καταυλισθῆναι σοΥτ]σΘη 8 6586 
ἐγκαταυλισθῆναι σομΐθοὶ δα 65. ὅ'ἴθ- 
ῬΒΔΠΙ ἴῃ ΠΟ γοΓΡο, 4πο πϊζαν Ονυ}}}- 

Ιὰβ ΑἸθχ. νο]. 1, ρατέ. τ, Ρ. 233 Ὦ: 
Θεόλογον ἐγκαταυλίζεσθαι ποιῶν τοῖς 
τὴν πίστιν εἰσδεδεγμένοις. Θὰ] 4110] 
αἸοῖΐ ἐναθλίζεσθαι, καταυλίζεσθαι Χρη. 
ΒΌΡΓΙΔ 7. 5.15. Οὐ πορευομένους δ- 
[6 ΠῚ οοηΐ. ας 85 

9. ἀπὸ λῃστείας] ἢν. 25 4: 
το. οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες] ἢ. 6,8. 
ἀπηχθανόμην αὐτοῖς] ".. 9 2. Ὧν: 
1. κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι] Υ. δᾶ 

7» Τ; 30. 



πὲ ΨΠ],.  ΞΟΑΡῚ ΧΗ: 8909 

ἦ ε Ξ Χ ΄, ΕῚ 7, ᾿ 7, 
οἱ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν τεττάρων ἢ πέντε. ὁ δὲ Μηδοσάδης, [7] 

’ Ἁ Ν «ς 4 Ἃ ἤ Ν 

ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη. ἐκέλευε τὸν ἵξενο- 
΄“ ς Ν 7 ᾿ ἃ Ν ᾿ 

τϑφῶντα καλέσαι τῷ Λακεδαιμονίω. καὶ ὃς λαβὼν τοὺς 
5 7 “ “ ν 4 Ν 7 μι 

ἐπιτηδειοτάτους προσῆλθε τῷ Χαρμίνῳ καὶ ]ολυνίκῳ καὶ 
ὅλ [ λ ΄“-“ 5 Ν Μ ὃ ὃ ΄“΄ Ω 5» σι 

ἔλεγεν ὅτι καλεί αὐτοὺς ΜΙηδοσαδης προερὼν ἀπερ αὑτῷ, 
3 » “- 5 3 5 ε ε 3 

14 ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἴομαι ἂν οὖν, εφη, ὑμᾶς ἀπολα- [8] 
΄“ ΄“ ΄-“ ΄ 3) Ο 

βεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισθὸν, εἰ εἴποιτε ὅτι 
“σ΄ « Ἀ ΄ Ἁ Ν δΟὄ 

,δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν ἢ παρ᾽ 
,ὔ ἊΟ 3, ᾿ς Φ ᾿ ἢ 

ἑκόντος ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σεύθου" καὶ ὅτι τούτων τυχόντες 
7 Ἃ ΄- Υ 7 σ΄ 

προθύμως ἂν συνέπεσθαι ὑμῖν φασι" καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν 
Ὧν Κ “ Ζ - " 7 

δοκοῦσι λέγειν" καὶ ὅτι ὑπέσχεσθε αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν 
Ἁ 57 ΄σ Ἑ σ΄ »ἤ 

το τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται. ἀκούσαντες οἱ Λάκωνες [9] 
“κ᾿ 4 “ Ἵ“, -“ Ἂ ’ Ψ 

ταῦτα ἐφασαν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα’ 
Ν. Ἂ ΤΥ 7 3 

καὶ εὐθὺς ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. ἐλ- 
Ν ΝΕ “- ᾿ ᾿ 7 

θὼν δὲ ἔλεξε Χαρμῖνος, Εῤ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες, 
Δ. ἔτ, κὶ “ 9 Ἁ Χ « -“ ( δι, ε Χ 

τόπρος ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μη, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν. ὁ δὲ [το] 
Α͂ ΄ Χ ς ’, Χ ᾿ ’ 

Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν λέγω, 
ἔφη, καὶ Σεύθης τὰ αὐτὰ, ὅτι ἀξιοῦμεν τοὺς φίλους ἡμῖν 

Ἂ 

γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. ὅ τι γὰρ ἂν 
τούτους κακώς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε" ἡμέτεροι γάρ εἰ- 

Ἂὃ 

τι)ησιν. Ἡμεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἂν 
,7ὔῇ ἈΝ Ν 3, ΄ ΄ο ς ΩΝ “, ΠῚ 

ὁπότε τὸν μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες" εἰ 
Ἁ Ὰ 5 » “ νι Υ̓ 

δὲ μὴ, ἐρχόμεθα μὲν καὶ νῦν βοηθήσοντες τούτοις καὶ τι- 
Υ “4 Ὰ  ς Ἁ Ν σ μωρησόμενοι ἄνδρας οἱ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους ἠδίκη- 

ἊἋ ἣ Ν Ν ε ΄- “-“ 3 3 7 » ,ὔ 

σαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε ἀρξόμεθα 

12. πλὴν ἢ τ. Ὁ).6.---͵ἼΤἸ, Τ.Ζ. 12. καὶ ὃς λαβὼν Α.Β.Ο.Ὁ, (δεί. ὁ δ᾽ ἀπο- 
λαβών. πολυνίκῳ Ἀ.Β.0..1.Κ.1..1. Οεΐ. πολυνείκῳ. Απία αποα τῷ οτη. Δ. 
ΒΟ. ἔλεγεν Β.Ο. σοί. ἔλεξεν. προερῶν Β.0.Ε.1. Κ. προαιρῶν Δ. Ο. 
προορῶν Ἡ. 0}. (ει. προσερῶν. Τά. οἴομαι Α.Β.Ο. (ει. οἶμαι. στρατείᾳ 
Α.Β.Ο. εἴπητε Α.Β.Ο. ὅτι οτχ. ἃ.Β.Ὁ. δεδέηται (ὐὕ. δεδέκται Α.Β. 
δέηται Ζ. δέοιτε Ἐ.1.Κ. (οί, δέοιτο. ὑμᾶς ΔΑ.Β.0.Ε. μὲν ροβύ προθύμως 
οἴη. Α.Β.Ο.Ε, τ. ὁποῖα] ὅμοια ).Ε'---,, ὁμοίως Ζ. ἐπικαιρίους ε ΒΌΡΕΡ 
αι 684. τη. Ὁ. ἐλθὼν Α.Β.0.Ε, (ει. ἐλθόντων. σύ τι Α.Β.Ὁ. (Οεί. τι νοὶ 
τοι σύ. δημόσαδες ᾿ς εἰϊατη Α.Ὁ. ῬΡοβύ λέγειν ἰτίατη 11{{. Βραίιτιπη τη. Β., 
ὨΠΠὰπ ἰη ὦ. τό. δὴ δααπηί Δ.Β.0, ὑφειμένος Βθ. λέγω ἔφη Α.Ο. λέ- 
γῶν ἔφη Β. Οεῖ. ἔφη λέγω. τὰ αὐτὰ Α.Β.(. (βί. ταῦτα. ἡμῖν) ἡμῶν Α. 
ὑμῖν Ἐς, οἴῃ. Εἰ. γενομένους Β. τούτοις Ἐ'---Ἰ,.1.Ζ. 17. ἀπίοιμεν] ἡ 
ΒΆΡΕΙ οἱ 68. τη. (Ὁ. ταῦτα πράξαντες ἘΝ. ἐρχόμεθα] ἔρχομαι (Ὁ. ΡΥ.» 
ΘΟΥΓΘΟΐτΙΒ 686. τη. τιμωρησάμενοι 1).Ε.1.Κ... ἄνδρες Δ. παρὰ οἴῃ. 
ὅρκους] νόμους Β. δὴ δὐαάππί Α.Β.Ὁ6. ἐνθάδε ἴ,. 

Ἢ 14. συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν] Υ. 7, 15. εἰ μὲν---εἰ δὲ μὴ] Ν. δα 7. 1, 
40. ΔῈ: 
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τ τὰ δίκαια λαμβάνειν. ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν, ᾿Εθέλοιτε δ᾽ [᾿ 1 
ἂν τούτοις, ὦ Μηδόσαδες, ἐπιτρέψαι, ἐπειδὴ φίλους φατε 
εἶναι ὑμῖν, ἐν ὧν τῇ χώρᾳ ἐσμὲν, ὁπότερ᾽ ἄν ψηφίσωνται, 

το εἴθ᾽ ὑ ὑμᾶς προσῆκεν ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴτε ἡμᾶς : : ὁ δὲ 
ταῦτα μὲν οὐκ ἔφη" ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ τὼ Λά- 
κωνε ἐλθεῖν παρὰ Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, καὶ οἴεσθαι ἂν 
Σεύθην πεῖσαι: εἰ δὲ μὴ, Ξενοφῶντα σὺν αὐτῷ πέμπειν, 
καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ 
κάειν. 

20 ᾿Εντεῦθεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἐδό- [1]. 
κουν ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει πρὸς τὸν Σεύ- 
θην, Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σεύθη, πάρειμι, ἀλλὰ διδάξων, . 

οι ἣν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχθέσθης ὅτι ὑπὲρ τῶν 
στρατιωτῶν ἀπήτουν σε προθύμως ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς σοὶ 
γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιζον σύμφορον εἶναι ἀποδοῦναι. 

22 ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. πρώτον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς [13] 

θεοὺς εἰς τὸ φανερόν σε τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε 
βασιλέα σε ἐποίησαν πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν ἀνθρώ- 
πων᾽ ὥστε οὐχ οἷόν τέ σοι λανθάνειν οὔτε ἣν τι καλὸν 

23 οὔτε ἣν τι αἰσχρὸν ποιήσῃς. τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ μέγα 

18. ἐθέλοιτε ἂν Β.(Ο. ἐθέλετε ἂν Α. 
οταϊηθ Β. (δέ. ὦ μηδ. τούτοις. 
(εῦ. φατὲ φίλους. εἶναι οτη. Ἐ;. 
Α.Β.Ο. Οεῖ. ὁπότερα ἄν. 

τούτοις ὦ μηδόσαδες Δ.Ο. εϑἀοιηηαα 
φίλους ἔφατε Β.Ο.Ε.. φίλους ἔφητε Α. 
ὑμῖν Α.Β.0.Ε. Οεί. . ὑμῶν. ὁποτέραν 

ψηφίσονται Β. προσῆκεν Α.Β.Ο.Ε. Οδί. 
πρόσθεν. εἴτε Α.Β.Ο. (Οε(. εἴθ᾽. 10. μὲν ἁἀάππε Α.Β.0..Ε.Η. 
αὐτῷ Ζ. τὼ λάκωνι ἐλθεῖν Α. τὼ λάκωνε ἐλθεῖν Β.Ο. (ει. ἐλθεῖν τὼ 
λάκωνε. πεῖσαι Α.Β.Ο.Ε. (δῖ. ἀκοῦσαι. καίειν Α.Β.Ὁ. 420..5.Ἀ- 
Β.Ο. Οεί. τὸν ξ. εἶναι ὉΓ1. Β. πρὸς σεύθην Β. Ε. 21. πάρειμι Α.Β.Ο. 
Ἐ.. (δῖ. πάρειμί σε. ἢν δύνωμαι Α.Β.Ο. Οὲ. ὡς ἂν δύνωμαι. ᾿ἀπήτουν 
φανερὸν Κ. προθύμως ἃ ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς Α.Β.Ο. Οεέ. ἁ ὑπέσχου αὐτοῖς προ- 
θύμως. σοὶ---καταστήσαντας οτη. Κα. σύμφορον εἶναι Α.Β.(. Οε. εἶναι 
συμφέρον. καταλαβεῖν Μ. ο. ἐκλαβεῖν “Α, 22. γε] σε Β. ρΡγ.; δουσβοῖαβ 
6816Π1 ΠῚ. τέ σοι Α.Β.Ο. ἐστι 1). τε ἔστι Ζ. (ὐεῦ. τ᾽ ἐστί. αἰσχβδει κα- 
κὸν Ε΄. ποιήσας Δ.Ο΄. ἐποίησας Β. ποιήσεις ἴ,. 

18. ὁπότερ᾽ ἂν) Ἐ]ἸΒΊΟΠΘΙΩ οαπάσπι μέγιστ᾽ αὐτοῖς ΓΘΒΕΠπιζατη 6Χ Θοάρτη 23, 
4αδηη δὶς ΤΕΒΌΪΩΙ 1)6 Τὸ 6. 5, 4 
ὋὉπόσα ἂν δύσκολ᾽ ἦ, ἈΠῚ ΠΝ ὐμῷ 
κολῇ, γγ816 80 8115 ἴῃ δύσκολα ἢ τηι- 
ἰΔΐατη, εἴ 6, 5: Καθ᾿ ὁπότερ᾽ ἂν βού- 
ληται τῶν πλαγίων, τι0]1 101] ὁποτέραν. 
τὰ Βαργὰ 6, 4, 8 ΤηΘ]ΠΊΟΥΘ5. χρήματ᾽ αὐ- 
Τοῖς: τὸ τ, ἂν, ἐπεί οἵ. ἢ. ΔΑ, ἐπιτήδει᾽, οἵ 
Η. 6:. 5; 4. 33, ὑπ ἔσχατα ἴΐα 
ον αὖ ἔσχατ᾽ ροίϊπ8 αυδτη ἔσχατα 
τὸν ᾿Αρχίδαμον νο] 886 ν]ἀραΐαν, αὐ 

ΒΥ ΑΝ, ἂν ἄρχον αὐτῶν ορθϊηϊ! Ογ- 
ΤΌΡ. 3» 3. 1. Νέες ἀαρίσχῃ Ρ]υσίτηα 
Ἠα]8 ρΘΠΟΥΒ Δ]16Γ ἴῃ ΠΠΡΤῚΒ 6586 
βουρία απᾶῖὰ ργοπαηΐαΐα {πογιηΐ, 
ΡΥ 4868 ΟΥ̓ βίῃ ΒΦΘΡ6. 6888 πορῖθο- 
ὕατη, αὖ ἴῃ τὰ ἐπιτήδεια π]0 40 516 
ΒοΙρΡίο πιοᾶο τἀπιτήδεια, καὶ ἀγαθὸς 
ῬΙῸ κἀγαθὸς, οὐ 81118. 

19. οὐκ ἔφη] Νεσαῦυϊέ 86 ἐϊογωπι ατϑῦ- 
ἐγὶο ρογηνίδβϑδιγπι. ΖΈΟΝ, Υ.. δᾶ 5. 30. 



ΒΥ ΘΑ ΨΗΣ: 90ὅ 

γι 5» 7 μευ Ν ΄σ' ΕΣ ᾿ : 7 

μέν μοι ἐδόκει εἶναι μὴ δοκεῖν ἀχαρίστως ἀποπέμψασθαι 
57 » Ξ ᾿. Ἁ 53 3 ζ ε ΧΝ «ς 7] 

ἄνδρας εὐεργέτας, μέγα δὲ εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχιλίων 
» τς ἃς Ἁ 7 “- 7ἷ ᾿ 

ἀνθρώπων, τὸ δὲ μέγιστον μηδαμῶς ἀπιστον σαυτὸν κα- 
“ Ἷ 7 « “σι Ν ΄“- Ἁ 

24ταστῆσαι ὃ τι λέγοις. ὁρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους [14] 
ἣΐς ἐὶπ Ἁ ο ὰ καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους" οἱ 

ΩΝ 53 Α “- 7ὔ ᾿ 

δ᾽ ἂν φανεροὶ ὦσιν ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἱ λόγοι, 
57 Ω͂ δ ΘΝ ἴω Ἷ Ψ ͵ “Ἂ 57 ε 

ἣν τι δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἀνύτεσθαι ἢ ἄλλων ἡ 
΄ “7 7, Α ᾿ς Ἂ 

βια' ἣν τέ τινας σωφρονίζειν βούλωνται, γιγνώσκω τὰς 
τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονιζούσας ἢ ἢ ἄλλων τὸ 

ἤδη κολαζειν" ἤν τέ τῷ τι ὑπισχνῶνται οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, 
οὐδὲν μείω διαπράττονται ἢ ἢ οἱ ἄλλοι παραχρῆμα διδόντες. 

25 ἀναμνήσθητι δὲ χαὶ τοὺ τῇ προτελέσας ἡμῖν συμμάχους Ε16] 

ἡμᾶς ἔλαβες. οἷσθ᾽ ὅτι οὐδέν: ἀλλὰ πιστευθεὶς ἀληθεύσειν 
ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους ἀνθρώπους συστρατεύεσθαί τε 

Ν ξ ᾿ ' ῇ, 

καὶ κατεργάσασθαί σοι ἀρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν 
᾿ς “ Ε ἴω Ὁ “ 3 - 3 Ν 

ταλάντων, ὅσα οἴονται δεῖν οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ 
7] ἴω ΄“- ΕΥ̓ ΄- Ἂν ῇ 

“όπολλαπλασίων. οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον Το πιστεῦύ- 
Ἀ ᾿ Ν γι ͵ 

εσθαι, τὸ καὶ τὴν βασιλείαν σοι κατεργασάμενον, τούτων 
΄- νϑ" ᾽7ὔ 7 ἣν ͵ “-“ 

ζητῶν χρημάτων πιπράσκεται. ἴθι δὴ ἀναμνήσθητι πῶς 
ξ ΄. ΄“- , “ Δ ἴω ΤΙ 

μέγα ἡγοῦ τότε καταπρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος 
3 » Ν Ν 3 3.5. ὦ ἊἋ Ν σ΄ Δ 

ἔχεις. ἐγὼ μὲν εὖ οἱδ᾽ ὅτι ηὔξω ἂν τὰ νῦν πεπραγμένα 

[16] 

22. ἐδόκει Α.Β.Ο.Ε.Β. Οει. δοκεῖ. μὴ δοκεῖν οτα. Α.Β.. λέγοις Α.ὉΟ. 
Π.Ε.Ζ. Οεί. λέγεις. 24. ἤν τι---Ἂία οτη. Α.Β.Ο.᾿. εὐ Ρ. δύνανται 
Υ εἰβικῖαβ. [011 δύνωνται νεΕ] δύνονται. ἀνύτεσθαι ταᾶτρο ). ἀνύσεσθαι 
Ἀεἰβιτῖυβ Αοὐ. Εραα!ῦ. ἃ. 1749:}. 418. ἀνύσασθαι Ν᾿ ΔΙΟἸκΘΠΔΥ1 15 8α ΠΠΉΘΟΟΥ. 18, 
17. ἀνέσεσθαι Β.Ο. (Οεύ. ἂν ἔσεσθαι. τινας Α.Β.Ο. (δεῖ. τινα. γιγνώσκων 1 Β. 
γινώσκω .. τὸ ἤδη κολάζειν Α.Β.Ο. Οί. τε δὴ (δὲ Ζ.) κολάσεις. ἢν τότε 
ὑπισχν. Α.Β.Ο. ὑπισχνοῦνται 11.---ἰ,.2Ζ. μεῖον ἢ. διαπράττονται Ἀ.Β.Ὁ, 
Ε.. τηΔγ9Ὸ Οεῦ. διαπράττειν. διαπράττολι (816) Τηᾶῦ0Ὸ 1). οἱ ΟΠ. Ε.--Ἰ 1.2. 
28. τοὺς συμμ. Δ. οἶσθ᾽ Μυγεΐιβ. [ΓΑΡτὶ οἶδ᾽. συστρατεύεσθαι Α. 
Β.Ο. Οει. συστρατεύσασθαι. συγκατ. Ἰὰ. τριάκοντα ἃ.Β.Ό ΚΕ. ἢ..Ζ2. Οει. 

πολλαπλασίω Α.Β.0.}).Ε.--- ,.Ζ., αἱ πεντήκοντα. οἴονται] οἷόν τε Δ. 
πολλαπλασίων νἱαἀδαηῦαν ΠάΌογ ἰδηΐατη ἴῦ. ἮΝ Ἃ6 αυϊθὰβ ἰδοδίαγ. 26. σε 
Ροβί πιστεύεσθαι οτη. Δ. Β. Ο. τε ΚΕ. τὸ οἵὰ. Β.Ε.. ἢ Η. 1.2. κατεργασά- 
μενον Β.Ο. 
χρημάτων οἵ. ἃ.Β.Ὁ. 
Οοῦ, ἡγοῦ τοῦτο. 
εὖ οἶδ᾽ Α.(ὐ. οὖν οἷδ᾽ Β. (Οεί. οἶδ᾽. 

24. οὐδὲν μείω διαπράττονται Ογ- 
ΤῸΡ. 4, 5» 44: Πῶς ἂν ἄλλως πλείω 
μὲν πράγματα ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπρατ- 
τοίμεθα. 

27. πῶς μέγα ἡγοῦ} ΟΥΡΟΡ. ἘΠ 11: 

᾿Αναμνησθήτω πῶς ἡδὺ “μὲν μδεώ καὶ 
ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ 

κατεργασαμένων Α. Ἐ.Ν.Β. Οεῖ. κατειργασμένων. 
27. ἡγοῦ τότε Α.Ν. ἡγοῦν τότε Β.(ῦ. ἡγοῦντο τότε ΒΕ. 

καταπράξεαι Α. καταπράξαιθ' Β.Ο. 

ὑπὸ σοῦ Ροϑί 

ἀβιμλθαῆ (ει. ὅ 
ηὔξω Α.Β.Ο. Οει. εὖ 

πιεῖν διψῶντι. ΑΟὐοτητηθηῦ. 4; 2. 22: 
Νῦν δὲ πῶς οἴει με ἀθύμως ἔχειν ;ΤΏΘΟΟΓ. 
23. 5: Κοὐκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, πῶς πι- 
κρὰ βέλη ποτὶ παιδία βάλλει. 1)10 
(γγβ. Οὐ. 48, νο]. 2, Ρ: 228: Πῶς 
ἕξετε χαλεπῶς. 

ηὔξω) Ἐογτηδῖη, ααδῖη οοηδβίδηΐου 



900 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

μᾶλλόν σοι καταπραχθῆναι ἢ ν πολλαπλάσια τούτων τῶν δ 
.8 χρημάτων γενέσθαι. ἐμοὶ τοίνυν μεῖζον βλάβος καὶ αἴ- [17]. 

σχιον δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ 
λαβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι 
ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι " καὶ ὅσῳ λυπηρότερον ἐκ βασιλέως - 

29 ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. οὐκοῦν ἐπίστα- 
σαι μὲν ὅτι οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ 
ἐπείσθησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ, καὶ ὅτι ἐπι- 

χειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύθεροι γίγνεσθαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φό- 
30 βος κατέχοι. ποτέρως οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε [18]. 

αὐτοὺς καὶ σωφρονεῖν τὰ πρὸς σὲ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρα- 
τιώτας οὕτω διακειμένους ὡς νῦν τε μένοντας ἂν, εἰ σὺ . 
κελεύοις, αὖθίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους τε 
τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ ἄν σοι; 
ὁπότε βούλοιο, παραγενέσθαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽ 
ἂν ἄλλους σοι ἐλθεῖν δί ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων 

91 τούτους τε αὐτοῖς εὐνουστέρους εἶναι ἢ σοί; ἀλλὰ μὴν [19]. 
οὐδὲ πλήθει γε ἡμῶν λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι, ἀλλὰ προ- 
στατῶν ἀπορίᾳ. οὐκοῦν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ λάβωσι 
προστάτας αὑτῶν τινας τούτων οἱ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ 
ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας τοὺς Λακεδαιμονίους, 

σοι μᾶλλον Α. τούτων χρήματων Ἀ.Β.0Ο. 28. τὸ ταῦτα] τοσαῦτα Ἦ. 
μὴ μετασχεῖν Α.Ο.ΕΣ. μοι παρασχεῖν Β ἢ τὴν ἀρχὴν Ἐ-. εἰ “18. 4.» δρυὰ 
Ὑ ΔΙΟΚοπδτίατη, 4] ΠΘβοῖο 4818 δῖ. [Ιάριῃ δα βθαθθηβ ἢ ἀρχὴν ᾿ζογαπ : ““ἢ τὴν 
ἀρχὴν [ἴ8. 4. 20. ἐπίσταμαι Ἀ. ὑπήκοοι Τ,ΘΟΠΟΙΑνΊα5 εὐ Πτὶ Μτγοί. 
(εῖ. ἐπήκοοι. ἄρξασθαι Β.(.Ε. ἄρξεσθαι Ἀ. γίγνεσθαι] γίγνεσθε Ο. 
γενόμενοι ἴ. αὐτοῖς Ἐ.1.1,.., κατέχει Ἀ. 40. ποτέρως οἴει [).Η..--- 1, Τ, 
ποτέρως οὖν ἂν οἴει Β. φοβεῖσθαι ἄν σε αὐτοὺς Ἐ'. σωφρονεῖν Α.Β. 
ΠΟ. Οεῦ. φρονεῖν. πρὸς σὲ] πρόσθεν Α.Β.0.Ε.. ὁρῶσι 10).Ε..--- 1.2. 
κελεύοις Ὦ., εἰ Μυτγεΐαβ 6χ ΠΌτ]5, πὸ αἰξ. (δῖ. κελεύεις. ἄλλως Ὠ.Η.--- 1. 
ὁπότε Α.Β.Ο.Β. ΕΒ. Ὁ εῦ. πρὸς ὃ σὺ, σὰ! ὁπόσους ΞΒΡΕΙΒοΙ ἢ). παραγενέσθαι 
Α.Β.Ο. Οεῖ. παραγίγνεσθαι. καταδοξάσοιαν Ὁ. σοι οτη. 1).Ε..---ἴἱὁ 1.2. 
γεγενημένων Α.Β.Ο.ΕΙΚ, Οεῦ. γενομένων. 31. ἀλλὰ---σοι οἵη. Β. οὐδὲ 
Ἀ.0.}.Ε.Ἑ.---. γε οἵη. Ἀ. λειφθέντων Ψ. λαβῃ 1. λαβεῖν. ὅ). 
Ε.--1.Ζ. αὑτῶν τινας, αἴ νἹαείαν, Δ.Ε). αὐτῶν τινας Β.(ὐ. (ὐεΐ. τινας αὐτῶν. 

ΤΏ65. ΐθρῃ. ν. Σωφρονέω, Ρ. 1748 το θη ἄδιη 6586 ἈΠΕ ΘΙΟΥΙ 15 ΟἾΧΙ δὰ 
Ό, Ἑσοηῃβίσαοῦο ράα}]0 ἀἴνοῦβα οοτηρα- ΤῊΘ65. ϑίθρῃ., βϑυνδυπηΐ 1ΙὈΥῚ ΟἸΩΠΕΒ 

Ογτόμι 3: τῷ τ3.) 3, 12, ᾿ΑΡΟΒΙΙ. ΤῈ: 
2. 10] ναγϊδηΐθβ δι ἴῃ εὖ ΠΟΏΞΘΗ- 
{16 ηΐ68. 

κατασχεῖν] ἴ)6 5Βοηίοηξα οοηΐ. Ογ- 
ΣΟῸΡ. 7. 5. ἡ76. ΖΕΌΝ. 

20. μα ψαδα τὰ πρὸς σὲ] ΜΕΙΌΙ 
βὶς ἀϊοῖῖ ΟΥγορ. 3. 2; 4. σωφρονεῖν 
πρὸς ἡμᾶς, οἴ 4110], αὐ ἀϊοίαμη δά 

γδη ἃ ΟΠ ΓΟΥΠΊ]15 οἰκείως, ἀλλοτρίως 
ἔχειν τὰ πρός τινα ῬΥΟ ΒΙΠΊΡ]ἸΟΪ πρός 
τινα. 

τούτους] Ἡ. 6. ατοη : αὐτοῖς Ἦ. 6. 
τοις ὑπηκόοις σου. ΖΕΌΝ. 

ἄλλους τε--παραγενέσθαι] ΕΒ τούτοιν 
Ἰπ:ο]Π]θοῖο 6Χχ ὁρῷεν 51Π1}}} γθῦθο, αὖ 8, 
10, οἴεσθαι Ροβί ἐκέλευε. 



Π1Β. ΝΠ. ΟΑΡ. ΜΠ. 907 

ἐὰν οἱ μὲν στρατιῶται ὑπισχνῶνται προθυμότερον αὐτοῖς 
συστρατεύεσθαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν, οἱ δὲ 
Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν 

32 αὐτοῖς ταῦτα. ὅτι γε μὴν οἱ νῦν ὑπὸ σοι Θρᾷκες γενό- 
μενοι πολὺ ἂν προθυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐκ 
ἄδηλον" σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, 

38 κρατουμένου δέ σου ἐλευθερία. εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προ- 
“νοεῖσθαι ἠδὴ τι δεῖ ὡς σῆς οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ 
κακῶν μᾶλλον αὐτὴν εἶναι, εἰ οὗτοι οἱ στρατιῶται ἀπολα- 
βόντες ἃ ἐγκαλοῦσιν εἰρήνην καταλιπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ 

οὗτοί τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ σύ τε ἄλλους πειρῷο πλέο- 
νας τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσθαι δεομένους τῶν ἐπι- 

34τηδείων ; ἀργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλεῖον ἀναλωθείη, εἰ 
τούτοις τὸ ὀφειλόμενον ἀποδοθείη, ἢ εἰ ταῦτά τε ὀφεί- 

45 λοιτὸ ἄλλους τε κρείττονας δέοι σε μισθοῦσθαι; ἀλλὰ 
γὰρ Ἡρακλείδῃ, ὡς. πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ δοκεῖ 
τοῦτο τὸ ἀργύριον εἶναι. ἢ μὴν πολὺ γέ ἐστιν ἔλαττον 
νῦν σοι καὶ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἢ πρὶν ἡμᾶς 

Δἀἐλθεῖν πρός σε δέκατον τούτου μέρος. οὐ γὰρ ἀριθμὸς 

ἐὰν μὲν οἱ Β.Ο. ἐὰν μὲν οὖν οἱ Α. ὑπισχνοῦνται 1... ἂν Α.Β.6. 
οἴῃ. ΒΕ, (ὑθί. ἐάν. τὰ αὐἀπηΐ Α.Β.0.Ἐ. παρὰ σοῦ] παρὰ τοῦ Α.Ο. ργ.» 
ΘΟΥΤΘΟἴ8 τη. Γθο. περὶ τοῦ Β. νῦν δἀάυπι Α.Β.Ο. ἀναπράξωνται ἘΙ. 

[20] 

[21] 

δὲ οπι. Α. ,δεῖσθαι) ΤΛΌΤΙ δέεσθαι. συναινέσουσιν Ἀ.Β.Ο. 32. νῦν 
οἴη. Εἰ. ὑπό σοι Ὦ). οἷ, υὐ νἱἀείαν, Ζ. ὑπὸ οἱ σοῦ 1. Κ. ἀπὸ σοῦ 1,. (εύ. ὑπὸ 
σοῦ. προθυμότεροι ῬΈΕΙ, ἐπὶ σὲ οἴ σὺν σοὶ Β.Ὁ. “γὰρ οἵη. Α. 
Β.Ο. κρατουμένου δέ σου] κρατουμένου σ σοῦ (816) ΔΑ. κρατουμένοισ σοῦ Ο. 
ΡΓ.» 568 ΘΔ ΘΠ, τὖ ν] ἀδίαχ, τη. κρατουμένου. 42. οἴη ἘΝΠ,. κακῶν οἴη. Εἰ. 
μᾶλλον αὐτὴν εἶναι Α.Β.Ο. (ει. αὐτὴν εἶναι μᾶλλον. οὗτοι] αὐτοὶ Α.Β. Ο. 
ἐγκαλῶσιν Α.Β.6 ΒΕ. τε ΟΠ1. Π. ὡς οἵη. Α.Β.Ὁ.Ε. πειρῷο] πειρῷ ὦ 
Α, πειρῶ ὁ Ο.1.Κ.1..Ζ. πειρῷ ὃ Τ΄. πλέονας Α.Β.Ο. Οεῖ. πλείονας. 44. 
πότερον ἴὰ. πλείω Ἐ41.Κ.1,.Ζ. ἀπολωθείη "1. τούτοις] τοῦτο ἃ.Β.Ο. 
τε] Τοι Α.Ο. σοι Β.᾿. ὀφείλοιντο Α.Β.Ὁ. τε] δὲ Β. τούτων ῬοδΒί 
κρείττονας οτη. Α.Β.Ο.Ε. σε δἀἀαπὺ Α.Β.Ὁ. μισεῖσθαι Β. 25. ἦρα- 
κλείδης Α.Ἐὰ, ἡρακλίδης (Οὐ. οὐ ΡΓ., 5684 -ἢ τῇ. 866. Β. πάμπολυ] 106 δ 1η 
Ροϑῦ υ εγαβὶὺ Ὁ. δοκεῖ τοῦτο ἃ.Β.(Ὁ. Οεῖ. τοῦτο δοκεῖ. ἢ μὴν] εἰ μὲν Α. 
ΒΟ. ἐλλὰς τὸν Α. ἐλάττον ὦ. τούτου Β. πρὸς σὲ Β.(.Ὁ. δέκα- 
τον Α.Β.Ὁ. Οδί. τὸ δέκατον. 46. ἀριθμός ἐστιν ὁ ὁρίζων Ἀ. 

31. δεῖσθαι] Νυἱραΐμπτη δέεσθαι, ἰδ η- 
αύδηα ΤοπΙοατη, ΠΟῚ Αἰοιτη, τηπΐαν]. 
1τὰ Βιιρτα 7, 4: ὃ δεῖται ΤηΘ]ΟΥῸ 5. ΡΙῸ 
δέεται, δεῖσθαι οϑὲ 2, 6, 12; 6, 4, 30 
δὲ δ᾽. ΒΟῊΝ. Οοπῇ, ὅθ οοπϑιδ- 
τὰ α!]πὸ 1 ΥΑΥἸοσυιτη (8118 ἸΠ ΘΓ Πα] 188 
αἸχίτηιβ δὰ ΤἼΠ658. ϑίερῃ. οἱ δᾶ μ, 7, 
25. Θυϊθὺβ ποὴ τρίθ}}}] Αἰὐϊοϊδίαβ 
1ης6]]6χὶῦὺ Ῥουβοπιιθ, ΠῸῚ ἰηἰο]]οχὶϊΐ 
ΘΟ Θοἴοσυ, δα ΟὙΘΡΌΓ. Ρ. 421. 

48. ἐγκαλοῦσιν] )6 εγεαϊζοτο 60 1- 
ἴστη ΤΘΡΟβοθηΐθ ΘΟΓΆΠῚ ἡπάϊοο Ἰβοῦωρι 
467 ΟΣ τὰς μὲν τριακοσίας δραχμὰς 
ἐνεκάλεσεν ἐμοί. εἴ Ρ. 402  : Οὐ χρέος 
ἐγκαλῶν. Τ)οπλοβίῃ. Ρ. 900, 22 : Διὰ τί 
πέρυσι ἐπιδημῶν μὴ ὅτι δικάσασθαι, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγκαλέσαι μοι ἐτόλμησε ;--- 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐγκλημάτων πρότερον 
τὰς ἀπαιτήσεις ποιοῦνται ἅπαντες ἢ δι- 
κάζονται. ΒΟΉΝ, ΑἸ] ἴῃ 168. δίθρῃ. 
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ἐστὶν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις τοῦ 
τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ νῦν ἡ κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων ἔσται ἢ ἔμπροσθεν τὰ παρόντα 

27 πάντα ἃ ἐκέκτησο. ἐγὼ μὲν, ὦ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου [29] ἃ 
ὄντος σου προενοούμην, ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι 
ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγαθῶν ἐγώ τε μὴ διαφθαρείην ἐν 

48τῇ στρατιᾷ. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν βου- 
: : Α ; ι δῴδι - 

λόμενος κακῶς ποίησαι δυνηθείην σὺν ταὐτῃ τῇ στρατιᾷ 
οὔτ᾽ ἂν εἰ σοι πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸς ἂν γενοί- 

89 μην. οὕτω γὰρ πρὸς με ἡ στρατιὰ διάκειται. καίτοι αὐτόν [25] 

σε μάρτυρα σὺν θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ 
σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς ὸὸ . 

4οἴδιον τὰ ἐκείνων οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα" ὄμνυμι δέ 
σοι μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασθαι ἂν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶ- 
ται ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν. αἰσχρὸν γὰρ. 
ἦν τὰ μὲν ἐμὰ διαπεπρᾶχθαι, τὰ δ᾽ ἐκείνων περιιδεῖν. κα- 

41 κῶς ἔχοντα ἄλλως τε καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ ἐκείνων. καίτοι [24] 

Ἡρακλείδῃ γε λῆρος πάντα δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον 
ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου" ἐγὼ δὲ, ὦ Σεύθη, οὐδὲν νομίζω 
ἀνδρὶ ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲ 

42 λαμπρότερον ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. ὃ 
γὰρ ταῦτα ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, πλου- 
τεῖ δὲ ἄλλων βουλομένων γενέσθαι, καὶ εὖ μὲν πράττων 
ἔχει τοὺς συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπανίζει 

Β.Ο.Ε.. ἀριθμὸς ὁ ὁρίζων ἐστὶν ΖΦ. (ὑεῖ. ὁ ἀριθμὸς ὁρίζων ἐστί. καὶ τὸ ὀλίγον 
Α.Β.Ο. Οὐβέ. καὶ ὀλίγον. καὶ λαμβάνοντος Α.(.1).Ε.--- 1.2. πλείω Ἐ.. 
ἜΣ: ἔσται Α.Β.Ο. Οἱ. ἐστίν. ἔμπροσθεν Α.Β.0.Ε. (εἴ. πρόσθεν. 
πάντα Δααπηΐ, οἸηϊ550 ἃ, ἃ.Β.ὉΟ. 37. σου Ῥοβί φίλου οτα. Α.Β.0Ο. σου 
οτῃ. 10. δοκῆς Α.Β.0.Ε. σοι] σου Α. 38. βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι 
Α.Β.Ὁ. εὖ φὰὶ ἐγὼ ροβί βουλόμενος Ἐὰ. Οεΐ. κακῶς ποιῆσαι βουλόμενος. ἱκα- 
νῶς "Ἰ᾿. πρός με Α.Β.Ο. Οεῖ. πρὸς ἐμέ. 540. θεοῖς Α.Β.0. Οεῖ. τοῖς θεοῖς. 
ἔχω ἃ.Β.0.Ε.. ἐγὼ ἔχω. οὔτε---ἐκείνων οτῃ. Α.Β.Ό. 40. τὰ δ᾽ τὸ δὲ Ζ. 
περιιδεῖν Α.Β.0.Ε. ἢ. περᾶν Ἐ.1.1Κ.1,.Ζ. (εῖ. περιορᾶν. ἐμὲ Ροβί περιιδεῖν ΟΠΊ. 
Α.Β.0..,. εχ αὺο κακοῖς ποίαζατη. ἄλλως τε καὶ] ἀλλὰ καί Ζ. 41. καί 
τοι ΓΕΘ, Ἢ γε Β. εὖ αὰὶ ἡρακλείδη (.Ζ. (εἴ. καίτοι γε ἡρακλείδη, 564 ἡρακλεί- 
δης 11. λῆρος οτ. Ζ. δοκεῖ Α.Β.Ο. Οὐδὲ. ἐδόκει. οὐδὲ)... γε ροϑῖ 
νομίζω οτη. Α.Β.Ὁ. ἄρχοντι] ἄρτι Β. κτῆμα καὶ οὐδὲ Α. 42. δ] οὐ Α. 
δ σΟΥΥ. τῇ. γος. (. δὲ] δὲ καὶ Β. οἴ, αὖ νιἀοίαν, Ε.1..Ζ. εὖ πράττων Ἀ. 
συνησθημένους Α.Β.0.Ε. δέ τι σφαλῇ ] δέ τις φανῆ Α.Ο. 

37. διαφθαρείην] Ἰϊούαμη ἀ6 ρεῖ- 5'ΟΗΝ. 
ἄἀεμᾶα ἂρ τη]ιΐθβ ΟΧ βυτηΔ[]0}68. 41. λῆρος---πρὸς] Ρ]αἴο Ἐρἱβί. 90 
Οοηΐ. 8. 38. 335 Εὶ : Τὰ δ᾽ ἄλλα σμικρὰ ἂν εἴη πρὸς 

30. ἐπὶ τοῖς στρατιώταις] ΜΙιΙΠΐαμη ταῦτά μοι βλάβη. ΗἩΠΤΟΗ. 
οαιιβδα, αὐ Ἠ  ΠΟΒΙΏΒΟΠ., ν6] ΠΟΙΠΙΠΘ. 
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43τῶν βοηθησόντων. ἀλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἔργων κατέ- [25] 
μαθες ὅτι σοι ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν 
λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν 
λόγους πάντως κατανόησον" παρῆσθα γὰρ καὶ ἤκουες 

44ἃ ἔλεγον οἱ Ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. κατηγόρουν γάρ μου 
πρὸς Λακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ Λα- 
κεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλοι 

μοι ὕπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν: ἐφασαν 
45δέ με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα 

πότερον οἶει αὐτοὺς κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ 
αἰτιᾶσθαί με ἔχειν. παρὰ σοῦ ἢ προθυμίαν πολλὴν περὶ σὲ 

46 κατανοήσαντας : ; ἐγὼ μὲν οἶμαι πάντας ἀνθρώπους νομί- [26] 
ζιν εὔνοιαν δεῖν ἀποκεῖσθαι τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν δῶρα τις 
λαμβάνῃ. σὺ δε, πρὶν μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ, ἐδέξω 
ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ φωνῇ καὶ ξενίοις, καὶ ὅσα ἔσοιτο 
ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο᾽ ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ 
ἐβούλου καὶ γεγένησαι ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην μέγιστος, νῦν 
οὕτω με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμᾷς περιο- 

47 ρᾶν ; ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω καὶ τὸν ̓  
χρόνον διδάξειν σε; καὶ αὐτόν οἷ σε οὐχὶ ἀνέξεσθαι τοὺς 
σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας. δέο- 

7] τ᾽ 

43. ἐμῶν ἀῃΐα ἔργων οτχ. Α.Β.Ὁ. στρατιωτῶν) στρατηγῶν Ἀ. πάντας] 
τ πὖ νι ἀοίαν, Ε . πάντων Ὁ. πάντως ΘΟ οοίογαβ Μαοϊθῦ. Ρ. 120. Οοηῇ. ΨΆΓ. 
μοι. ὅ; 5. 21. ἃ Α. Β. σ. Ἑ. (ει. οὕς. 44. κατηγοροῦντο Ἐν. γάρ Α.Β. 
Ο. Οει. μὲν γάρ. ἐποιοίμην Δ. μέλλοιμι Α. μέλει μοι ΝΘ. μέλλει μοι 
Β.Ο. (δύ. ἑλοίμην. τὶ μέλοιμι ΒΈΡΘΙΒΟΥΙΒΙ Ὁ. ἔχει Α.Ζ. δέ μοι καὶ Α.Β. 
Ο. ὃδὲ καὶ Ἐ). δ᾽ ἐμὲ καὶ Ζ. 45. ταῦτα οἵα. ἃ. οἴει πότερον )..1.Κ.},. Ὁ, 
μοι Α.Β.Ο.Ε. Οει. με. 
τν. ΠΊΖ. δεῖν] δὴ Κ᾿.Η.-- 7. 
δῶρά τις Α.Β.Ο.Ε. ΕΝ. Οεί. δῶρα. 

καὶ ξενίοις οἴη. Ὁ. ἐμπίμπλατο Ζ: 
οὕτως ἄτιμον .Ε, μὲν οὕτως ἄτιμον Ἡ.---ἰ,. Τ.Ζ. 
Β.Ο. Οδῖ. οὐκ. 
σοι. 

ὁρῶντας 1. 

46. ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο 
ΑΥΒίΟΡἢ. Αςἢ. 2526: Βάλλων ἐκεῖνον 
οὐκ ἂν ἐμπλήμην λίθοις. 

Ἅ7. πλππννυς εὐεργεσίαν] ΡΙαΐο 
αοτρ. Ῥ. 5200 : Καὶ προέσθαι γε δήη- 
που τὴν “εὐργεσίαν ἄνευ μισθοῦ μόνοις 
τούτοις ἐνεχώρει" ἄλλην μὲν γὰρ εὐερ- 
γεσίαν τις εὐεργετηθεὶς," οἷον τ ταχὺς γενό- 
μενος διὰ παιδοτρίβην, ἴ ἴσως ἂν ἀποστε- 
ρήσειε τὴν χάριν, εἰ προοῖτο αὐτῷ ὁ παι- 
δοτρίβης καὶ μὴ συνθέμενος αὐτῷ μισθὸν, 

λαμβάνει ἴὰ. 

46. νομίζειν τὐάσηῦ Α.Β.(.ἘΣ.,. ααὶ ροβί εὔνοιαν ρΡο- 
ἀποκεῖσθαι ΜΙ... (ὑεῖ. ἀποδείκνυσθαι. 

ἐμὲ ἐδέξω] ἐδέξω ἐμὲ Ἐ᾿. 
ε 

ἠδυνάμην Τ. με 
47. οὐδοῦναι ἃ. οὐχὶ Α. 

ἐγὼ οἴη. Δ." 

σοι ἐγκαλοῦντας Α.Β.Ο, (εὖ. ἐγκαλοῦντάς 

ὅτι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς τοῦ τά- 
χους λαμβάνοι τὸ ἀργύριον---ἀλλὰ μόνῳ 
ἀσφαλὲς ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προ- 
έσθαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις ἀγα- 
θοὺς ποιεῖν. ἰΐπᾶάθρ ἀρραγοῖ βιρῃηιῆ- 
σΔηΐΟΥ 610] προέσθαι τινὶ εὐεργεσίαν, 
Οαϊη 4118. ῬΥΙΟΥ ὈΘμθἤσιππὶ σοηΐοσί 1ῃ 
ΔΙ] ΘΙΏ, ἸΠΟΘΥΓΒ 8 ρογδίϊδτη δρπα 1]- 
1} 51} ᾿πταγαβ. ΘΟΗΝ, 

ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας) 1) 86 ἀεὈϊο 
δχῖσθηᾶο αἰοίαμ,, τὖ 5. 22. 

ΒΡ 
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53 “ Σ “΄ Ύ90: κ Α ΄ 

μαι οὖν σου, ὅταν ἀποδιδῷς, προθυμεῖσθαι ἐμὲ παρὰ τοῖς 
7] ΄ “ Ρ Κ ’ 

στρατιώταις τοιοῦτον ποιῆσαι οἷόνπερ καὶ παρελαβες. 
48 ᾿Ακούσας ταῦτα ὃ Σεύθης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ τοῦ μὴ [28] 

πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν" καὶ πάντες Ἡρακλείδην 
τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι" ἐγὼ γὰρ, ἔφη, οὔτε διενοήθην 

» ΄- ’ 3 

49 πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. ἐντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ [29] 

Ξενοφῶν, ᾿Επεὶ τοίνυν διανοεῖ ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου 
δέομαι δι᾿ ἐμοῦ ἀποδοῦναι, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνο- 

7 ΕΒ » ἰφς ΄σ ΄“ ὃ "“«ῃᾳΨ Ἀ ᾿Ὶ 

μοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ ἀφι- 
7 ε 3 53 5» ἐφ 327 “ ,7] ΕΣ » 

δοκόμεθα. ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οὔτε τοῖς στρατιώταις ἔσει δι 
5 ε » , ᾽ 7] ἢ 7] , ε ’ 

ἐμὲ ἀτιμότερος, ἂν τε μένης παρ ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλί- 
27 » 4 κα , 5 ὥ Μ ἃ 

τας ἐχῶν, ἐγώ σοι τὰ τε χωρία ἀποδώσω καὶ τάλλα ἃ 
51 ὑπεσχόμην" ὁ δὲ πάλιν εἶπε, “αῦτα “μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ [30] 

οἷόν τε" ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μὴν, ἔφη ὁ Σεύθης, καὶ 
ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ μένειν ἢ ἀπιέναι. 

οὗ δὲ πάλιν εἶπεν, ᾿Αλλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ" 
3 Ἀ Νν ΕῚ “7 “ ΕΝ ἈΠῸ ΣΝ » ͵ Ἕ 

ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, 
, σ΄ Ἂ 5᾽ “ Ἄ ΄ 

53 νόμιζε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαθὸν ἔσεσθαι. ἐντεῦθεν λέγει Σεύ- [31] 
᾽ “ ἈΝ ὩΚΡ΄ 3 5 ἃ , “;": ὧδ 

θης, ᾿Αργύριον μὲν οὐκ ἔχω ἀλλ᾽ ἢ μικρὸν τι, καὶ τοῦτο 
΄ ΄ ΄- Ἁ ς ,ὔ Ν ΄ 

σοι δίδωμι, τάλαντον: βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα 
77 ΄ 5 Ν. «ε ’, 

εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. 
σ΄ Χ Ἄ σ΄ ’ὔ ᾿, ᾿ 

ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε ὁμήρους πρὸσ- 
ἈΝ 27) ᾽ὔ ε Γ - 53 ΕΝ 3 Ν 

σάλαβων ἄπιθι. γελάσας ὁ “Ξενοφῶν εἶπεν, Ἣν οὖν μὴ [32] 
“- Ὁ Χ Ἀ 7 ΙΑ 7ὔ 

ἐξικνῆται ταῦτ᾽ εἰς τὸν μισθὸν, τίνος τάλαντον φήσω 

ἀποδιδῶς, δι 5. ν. Ροπδη5, .Β.Ο, (εἴ. ἀποδίδως. 48. κατηγορήσατο Α. 
Β.ΟΕ. τοῦ οτα. ΕΗ.Τ. ἡρακλίδην τοῦτον Β.(Ο. ἡρακλείδην τοῦτο Α. 
τὸν ἡρακλείδην τοῦτον Ε;. (ὑεΐ. τὸν ἡρακλείδην. ἔφη ΒΟ. .ΕΕ.ΚΤ. ει. 
ἔφην. 40. διανοῇ ἀποδιδόναι ἃ.Β.(Ὁ. διανοεῖ ποίαΐιατη οχ Β. (εἴ. ἀποδιδόναι 
βούλει. σου σοι Β.Η.1.. ἀποδοῦναι Α.Β.(ὐ. (ὐεύ. ἀποδιδόναι. μὴ οτ. 
Α.Ο. περιιδεῖν Α.Β.Ο. Οεῖ. παριδεῖν. ἀφικόμεθα Α.Β.Ο..1. σογτεοίαβ. 
ἀφικόμην Μ.Ο. Οοι. ἀφικόμενος. 80. οὔτε) οὐδὲ Τ΄. οὐδ᾽ ἐν ΖΦ. οὐδὲν Ἐ'---,,. 
ΓΑΌΥῚ] ἔσῃ. τάδε χωρία Ζ. τὰ χωρία Ζ. τὰ ἄλλα πάντα Ε. ἘΠῚΣΞ πάλιν 
θην δ)" εἶπε---πάλιν οπηι. Β.Ο.Ε. Ἐχ Α. ποίβίυτηῃ δα 51. ἔπη, δὰ 52. εἶπεν. 
ἀλλὰ τὴν μὲν σὴν, αἱ ἔπη ῬΥΘΘΌΕ’6 νἹάἀδαίιγ 8118 ργὸ ἔφη, Δ. δπΐθπι 'ρ86 αυο- 
46. ΟΠ] ΓΕΓΘ εἶπε---πάλιν:; Δ]ἸΟα Ὁ], 81 ἔπη Ρογθποῦ δὰ Α., βεύνοῖ ΟΠΊΪββἃ ἴῃ 
1118. 52. δὲ οὐ μένειν Ζ. οἷόν] 6 ἴῃ 11. Ὁ. ὦ οἵα. Α.Β.6. σοὶ 
τοῦτο] σὺ σοῦ τὸ 10. 52. ὁ σεύθης ἴ,. ἀλλὰ μικρόν τι Α.Β.Ο. ἄπειθι 
Α. 4. ἐξικνεῖται ἃ. ἐξικνῆται Β.Ο.Ε. ἐξαρκῶ Κα. (εἰ. ἐξαρκῇ. Οἱ Ώ. Ξαρεῖ- 

40. ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρατιᾷ) 6, 42. 
1: - ἢ. ΒΆΡΙΑ 8. 37, διαφθαρείην ἐν τῇ 53. τῶν ἀδικησάντων) “ΓΠΥΠΟΙΌΙΩ : 
στρατιᾷ. ἀδθ αυϊθὰβ ν. 7. 4,14. 21. ΖΕΌΝ. 

50. τὰ χωρία] Υ. ἢ. 6, 42. 54. ἐξικνῆται] Ηετοάοί. 2,135: Με- 
51, ἀσφαλέστερον] Οδύββδπη γ. 7, γάλα ἐκτήσατο χρήματα, ὡς ἂν εἶναι 
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" " 2 , ᾽ ω ἌΝ 3 , , άν.. ᾽ ͵ ’ὔ 
ἐχειν ; ἀρ οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικίνδυνον μοί ἐστιν, ἀπιόντα 

,,΄ ΄ ΄, Ν Ν » ΄ 

γε ἄμεινον φυλάττεσθαι πέτρους ; ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. 
΄ Χ .ΙΨ 

τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ἔμεινε. 
ἴω ᾽ ε 7] 3 ͵7ὔ 7 » ΄ ἃ ς 7 4. Ἀ 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο καὶ τοὺς 
’ὔ ς Ν “ ’ Ἦ ") 

ἐλάσοντας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στρατιῶται τέως μὲν ἔλεγον 
ἴω 7 9 κω ἊΨ ἃ 

ὡς ὁ Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς Σεύθην οἰκήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο 
δ, δ ΄ ἊΣ τ τι. Ν 5 “ Ν ΄ 

αὐτῷ ληψόμενος ἐπεὶ δὲ εἰδον, ἤσθησαν καὶ προσέθεον. 
Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ Πολύνικον, Ταῦτα, 
ἔφη. σέσωσται δι ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ 
ἐγὼ ὑμῖν: ὑμεῖς δὲ διαθέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾷ. οἱ μὲν 
οὖν παραλαβόντες καὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώ- 

Ἀ [κ 

λουν, καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. “Ξενοφῶν δὲ οὐ προσῇει, 
ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴκαδε παρασκευαζόμενος" οὐ γάρ πω 
ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο ᾿Αθήνησι περὶ φυγῆς. προσελθόντες 

Ἁ ΄ ς “- Χ 

δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδέοντο μὴ ἀπελ- 
΄“ ’ ἊΝ ’, 

θεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη. 

ΚΕΦ, Η. 

᾿Εντεῦθεν διέπλευσαν εἰς Λάμψακον, καὶ ἀπαντᾷ τῷ 

ΒΟΙΙΌΙ κατ᾽ ἐρώτησιν. εἰς τὸν μισθὸν ταῦτα Α. τίνος τίνος ἴἸ,. ἐπειδὴ] 
ἔτι δὴ Α.Β.0.Ε. καὶ ἐπικίνδυνον οἵη. ΚΕ... μοι οἵῆ. ). ἀπιόντα γε Α. 
Β.Ο. Οὐ. ἀπιόντι. πέτρους Α.Β.Ο. Οῖ. τοὺς ἐχθρούς. ἔμεινε Α.Β.Ο.Ε. 
(ὐεῦ. ἔμειναν. 55. ἀπέδωκέ τε Α.Β.Ο. ἀπέδωκέν τε ἃ. ἀπέδωκεν 1). 1. ἀπέ- 
δωκαν ἘΠ... τοὺς Α.Β.ΟΟ. Οὐδ. τοὺς ταῦτα. ἐλάσαντας Β.. Ροβί 
αυοά (Ὁ. εοτγϑϑιΐ “αδίζαο Γ ἴοσθ ΠΠΠ 06 γα 8. ὁ δῃπίθ ξενοφῶν αἀάπηί Α.Β.. ὡς 
ἘΞ Ε . (ει πρός.; ἂν, οἰκήσων Β.Ο. ἂν" οἰκήσων ΔΑ. ληψόμενος Α.Β.ὉὉ. 
Οεῦ. ἀποληψόμενος. αὐτὸν ἥκοντα δῃΐο εἶδον οἵα. Α.Β.Ὁ. ἥσθησαν Α.Β. 

δύ. τε Ροβί χαρμῖνον δαπαῃηῦ ΤΙ 5 9} 1 ἢ ΠΝ 4 ἢ Υα Ο. Οεύ. ἥσθησάν τε. 
ὑμᾶς] ἡ ἡμᾶς Α.Β.6, διαθέμε- σέσωσται Α.Β.Ο. Οὐ. καὶ σέσωσται. 

νοι Α.Β.Ο.Ε.. (δι. διατιθέμενοι. μὲν οὖν] μὲν Δ.Β.Ο. καὶ οἵη. ἘΚ, 
Ι,.Ζ. λαφυραπώλας Α.Β.Ο. 57: προελθόντες Ὁ... στρατοπέδῳ 
Α. Β. Ο. Ἐ. (ει. στρατεύματι, αυοα οὰπΠὶ ἐν τῷ δηΐθ ἐπιτήδειοι ροηϊΐ Ζ. πρὶν; 
πρὶν ἂν Α.Β.Ο.Ε. ἀπαγάγῃ ΔΑ.Β.Ο. θίβρωνι 1.1Κ.1,.7. θέωνι Α.Β.0..Ψ 
Οει. θίμβρωνι. 1. διέπλευσεν 1).8.1.1.1..Ζ. 

“Ῥοδώπιος, ἀτὰρ οὐκ ὥς γε ἐς πυραμίδα 
τοιαύτην ἐξικέσθαι. Ξ0ΟΗΝ. 

πέτρους] Υ. 7, 6, το. Τίνος δυΐθπη 
1η16]}Πσοηατιη 46 δοοορίμτσο, οἵ διη- 
Ὀιρτια ἀϊοίαπι. ΥὟ΄. 1014. 9 

55. ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς) ϑαυθηθ5 Χο- 
ὨΟΡΠΟΙΪΙ 6] Βα 18 ΟΠ 18 5. 20. 

ἐλάσοντας)] ὅ8:1΄6 διαβιβάσοντες εἴ 
ὙΜΠΝ ἴθονταις ΠΌΥΪ ΟἸΠ65 4; ὃ, ὃ οἵ 
5.5 2: ΤΟ, 4Ππὶ ἸηΐεΓ ἐλῶ εὖ ἐλάσω νϑ- 

τιθηῦ Ουὐσορ. 1, 4. 20, πᾶ βιβρθο- 
ἴδῃ ἢϊο ΠΘΙῚ ΟἾΧῚ ἔρυγηδῖη ἐλάσοντας, 
ΤΔ] δα ΟΠ σοίευὶβ υ] 5. ΘΘΠΘΙ8, 
πὸ καλέσω, καθίσω, ΧΟΠΟΡΠΟΠΕ 80 
ἸΙΌΓΑΥῚ15 1]δΐδτη. ᾿Εμβιβῶ εβί 5, 7, ὃ, 
αὖ Δ1101 ἐλῶ. 
αὖτ. ἐπῆκτο] ῬΒ. ᾿)ϑιποβίῃ. Ρ. 1147: 

: Εἴασε καθ᾽ αὑτοῦ ψῆφον ἐπαχθῆ- 
ναι, τα δοίϊνο βϑβρῖιὰ8 δρυὰ ἹΠπαπογά. 
1)6 τὸ ν. δηπού. δα Π)1ορθηῖβ ΝΙῦ. 8. 7. 

» Ὁ 9 

[33] 

[34] 

[35] 
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ω 3 7, ΄ ΄ ΄ Ἁ 

Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλιάσιος ὁ ΚἈλεαγόρου υἱὸς 
“κ᾿ Ν » ’ 3 7ὔ ͵ Φ 7 

τοῦ τὰ ἐνύπνια ἐν Λυκείῳ γεγραφότος. οὗτος συνήδετο 
΄σ παν σ΄“ Ο » » ΞΟ Α, ΄ 

τῷ νΞενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, καὶ ἠρώτα αὐτὸν πόσον 
7 ) ε : 3 κι 7 5 - Η 

“χρυσίον ἔχει. ὁ δ᾽ αὐτῷ ἐπομόσας εἶπεν ἢ μὴν ἔσεσθαι 
Ἦν “ ε Ν 3 » ΄ » Χ 5 “ Ά, 

μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴκαδε ἀπιόντι, εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν 
“ αι ὦ 5 Ν 53 ΄- 

ἵππον καὶ ἃ ἀμῷ αὐτὸν εἶχεν. ὁ δ᾽ αὑτῷ οὐκ ἐπίστευεν. 
᾽ ἈΝ ΒΨ Ν ’, “';͵ μα-πὶ “ Ν 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμψαν Λαμψακηνοὶ ξένια τῷ “Ξενοφῶντι καὶ 
3 5) γ᾿ μψΨ μΨ ᾿ ́ ξ Χ τ τ᾿ , φ 5 Ν Ν 

εθυε τῷ ᾿Απόλλωνι, παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην: ἰδὼν δὲ 
ἥν ΄ » 7 3 ω ς » “ ὃ ΤᾺ [4 

τὰ ἱερεῖα Ἐυκλείδης εἶπεν ὅτι πείθοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρή- 
5 ᾽ 53 4 7 Ἕ ’ τ. 

ματα. ᾿Αλλ᾽ οἰδα, ἐφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσθαι, 
΄ ΄ Ὗ Ἂ Ν “ Χ π : 

φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἂν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷ. συνω- 
,ὔ “" ς μαε-πὶ ΄ ε Ἁ 3 5 ͵ ᾿ ,ὕ 

4 μολογει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. ὁ δὲ εἶπεν, ᾿Εἰμπόδιος γὰρ σοι δ 
ε Χ ε , , » Ἃ..5. Ἃἡ ὝΨΕ, ΄ 4 ᾿ 
ο Ζευς ὁ μειλίχιος ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη θύσειεν, ὥσπερ ἷ 

327 » ἥΝ ᾽ Χ ςε σ΄ 7 ἣγν ἣν ΄- « 

οἶκοι, ἐφη, εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. ὁ δ᾽ 

πν 

ἦ 

᾿ ᾿ 
εὐκλίδης Ὁ. μάντις φλιάσιος] παντισφιάσιος (Οὐ. οἴ ΟΠΊΪ580 δοσοηία ἃ. “"- ᾿ 

παντι σφιάσιος Β. ἀπάτη 110. Βραί]ο 1πΐεν ε οὗ σ τϑ]οίο. μάντις φλυάσιος Ὦ. 
μάντις φιλιάσιος Κα. ὁ δαάπηΐ .Β.Ὁ. κλεαγόρουν ΚΑ. ἐνύπνια ἐν λυ- 

5 » - , » » - 

κείῳ͵ ἐν οἰκία ἐν οἰκίῳ Α. ἐνοίκια ἐνοικίω Β. ἐνοίκια ἐν οἰκίῳ, Ἰιζ[Εγᾶ ΒΌΡΕΙ α - 
ΘΡαβ8, (Ὁ. γεγραφηκότος Δ.Ο. εὖ αὶ ηκ ἴῃ ΓΆΒΤΤα ΒΌΡΕΙ οτὸ Β. ἔχοι Α. 
2. εἶπεν] ἔφη Β. ἢὖ μὴν] ἢ μὴ Α.0.Ζ. ἔσεσθαι] οἴεσθαι Α.Β.(.ΕἙ. ἀπιέ- Υ̓ 
ναι Ἐ!. ἀποδῶτο Β.Ο. ἀποδῷ Α.Ε.. ΓΑΌΣῚΙ αὐτόν. . δὲ πεμψάντων μἱ 
λαμψακηνῶν 1).Ἐ..---Γἴ 1.2. ξενία Τ,. ἔθυε Β.Ο. ἔθυε καὶ Α. ἐθύετο Ἐϊ. νὴ 
(ει. θύων. παρεστ. τὸν εὐκλ. οτη. ἃ. δὲ δαάαπί ἃ.Β.ὉΟ. ἱερεῖα Α.Β. ὡς 
ΟΕ. Οεξ. ἱερά. ὁ απίβ εὐκλείδης οἵα. Α.Β.. ὅτι οι. ἃ.Β.. μέλοι Ζ. 
ἔσεσθαι Α.Β.Ὁ. (εἴ. γενήσεσθαι. 
ἄλλο ἢ σῦσ αὐτῶ Α.Β.6. 
Ροβί ἤδη οἵη. ἃ.Β.6. ᾧπερ Ν. 

1. τὰ ἐνύπνια) μὲ βογίρδϊέ [ἰδγο5 αθ 
βοηιηϊ5 ἴηι ΓΤ, 660, τηϊοτργείαϊυσ Βτο- 
ἄδυβΒ. 5ὅὍηΗΝ. Θὰ ηὑδ᾽ δααϊῦ ἀ6 
νοσᾶθι]ο ἐνώπια, απο 'Γουρία5 Ἐ- 
τηθηα. νο]. 2, Ρ. 474» Τεβ πρραῦ ΡΤῸ 
ἐνύπνια, ΥΟΡΘΕΙ ὨΪΠ11 ὉΠΠ1115. 510 απ 1 
ααδ 46 βοιηηῖβ Ηοιηθγῖοῖβ, ἃ (]68- 
βοτὰ [οτίαββθ ρ᾽οῦ5, ΟὟ δἰβίκίπιβ, φαϊθιι8- 
ΟΠ ΘΟΤΏΠΩΙ Ρἱοῦαγα5 νοὶ βιΠ ΙΔ ΟΥα 
δρυα Ῥδιιβδηϊδιη 2, ΤΟ, 2, σοῃίαϊογαΐ 
ΘΟΒηοΙάθγαβ, δαΐ ατιϑ8 ΤΟ ΠΠΟΥΕΒ 468 
ΟἸδαροτγα δ᾽αβαιιθ Ὠ1Ο τηθηοσαΐο ΟΡΕΓῈ 
ΒουΙρβοαηΐῖ, [06 4ὸ ααὰπῃ Δ]10η648 
Π1}1] σοηδβίρί, ᾿ρβιιπηατιθ Λυκείῳ 4116} 
Βουϊρίθτη 510 ἴῃ τη ΘΠ] ΟΣ Ότι5, 1Π ΤΠ 610 
ΓΘ Πα πθηπτὴ ααϊα ἔδοουῖῦ ΟἸΕΑρΌΓΔΒ. 
Νεο φυϊοαάδιη ἔογίαββα ἠπναγοῦ 86 8ο- 
Ἰοη, αποα οχ "., αὖ να οίαγ, δὶς ποΐδ- 
νϑυαΐ Ὑ Δ]  ΚΟΠ δ 8 : ““οἱα. δοἰοί. γ18.," 
564 ΠΟΙ ΤηΔρῚ8 Πὶς αδτη 8118 1ΟΟ]8 
ΠΟΠΠ11}18 Δβουρβοταῖ, αὐ ἔθοϊς 7, 6, 

τι] τὸ Ὁ. 
4. ἐμπόδιον .Β.Γ.Ε. 

εἰώθην Α.Ἐ.1.Κ.Ὶ. 

ἂν Β.ὉΟ. οἵ. Δ. Ὁ ει. ἕάν. 
ὁ ζεὺς] ζεὺς Β. ποτὲ 

290. ΝΙΒΙ σοί ργοβοιαῦ οχ Βοᾶ- 
Ἰε᾽απο, ααοά ν. 

2. τὸν ἵππον) Π]αηπβ Υ. Η. 3,24: 
Λέγεται ὁ τοῦ Τρύλλου τὴν μὲν ἀσπίδα 
᾿Αργολικὴν ἔχειν, τὸν δὲ θώρακα ᾿Αττι- 
κὸν, τὸ δὲ κράνος βοιωτουργὲς, τὸν δὲ 
ἵππον ᾿Επιδαύριον. ἘΡΙαδαγατΩ δαΐοτα 
ΘαῸ15 αϊ586. οο]θγοπὶ ἀοοσεῖ ὙΠΡΊ. 
δοῦρ. 5, 44: ομχ Εριάδυσιϑ 
βδαθπούη. ΗἩ Π͵ΊΟΗ. “ΠΔηὶ παυταῖο 
8 84 δχρεαϊποηθη ᾿ϑιδίσατη ἤδπο 
ΓΘἔευτὶ ροβϑιῦ ἀπθιο. ΞΟΗΝ. 

μειλίχιος] ὲ το ρῥ]αχίμηα γ. ἴπ 
Τη65. ϑίθβρῃ. Ευμηθηϊ θη ΠΟΙΏΘΗ 
σοηξετέ ατοῖ. Ηϊβέ. νο]. 9, Ρ. 236, 
αἰρατηη]6 Ῥγοϊθρίϊοθ αἸοὶ ραΐαπβ. Ὁ 
ἐπὶ τοῖς μείλιχα δρῶσι Απῃίαῖί. ΒΕΚΚ. 
Ρ. 34.132. Ὗ. ϑοβηοιά. δᾶ 8. 5. 

ἐγὼ ὑμῖν] ῬὨ]ΙαΒΙ 5. εὐρὸ πο] 1Ὧ68 
ΑἸΠΘηἶβ ἀδσεῦαῦ οὔτ ΧΟΠοΟρΡδοΟηΐα, 
Θ᾽ 5416 880 }15 Δ΄6556 αὖ ναΐββ: ΒΟ] δῖ. 
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οὐκ ἔφη ἐξ ὅ ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ. 

συνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, ταὶ ἔφη 

συνοίσειν ἐπὶ τὸ ϑέλεωνι τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ξενοφῶν [3] 
Χ ΄ ΄ 

προελθὼν εἰς ᾿Οφρύνιον ἐθύετο καὶ ὡλοκαύτει χοίρους τῷ 
, ΄ ρὲ, ,ὕ Ν “ Ἢ 3 “᾿ 

6 πατρίῳ νόμῳ, καὶ ἐκαλλιέρει. καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖ- 

οὖν οἵα. Α.Β.6Ὁ. 

οἵη. Α.Ὁ. 
ααοα ροβύ ἐθύετο ροηϊ! Τ. 
λιερεῖται 1᾿.---Ἰ,. 1.2. καλλιερεῖτο 10. 

Ηΐπο διηϊοῖτ1α αἰτίαβαιθ οὐ ἔβη η 1] 1αΥ]- 
ἴδ5 οΥὐἵα [1556 νἀείαν. ΞΒΟΌΗΝ, 6 
ν ῦθο ὁλοκαυτεῖν ν. δ( 5. 5. 

5. ᾿Οφρύνιον] ΝΥ] ἀοοἵ] σοτηραγδηΐ 
Ορβγγηίπη ΤΡοδαῖβ, 46 ααὸ Ἠφοτγοαο- 
ἴπ8 7, 43 (6 ΧεΥχα 80 ΠῚ0 δρϑαηίθ: 
᾿Ἐνθεῦτεν ἐπορεύετο, ἐν ἀριστερῇ μὲν 
ἀπέργων “Ῥοίτειον πόλιν καὶ ᾿Οφρύνειον 
καὶ Δάρδανον, ἥπερ δὴ ᾿Αβύδῳ δμουρός 
ἐστι, ἐν δεξιῇ δὲ Τέργιθας Τευκρούς. 
οα 851 Χοπορῆομ ζιδῖηρβαοο ρμτὸ- 
ἔδοῖιβ μὰς ἔαϊΐ, Βα 15 Ἰοηρστιτη 16 Υ ἴδ- 
οἶδβ6 Ρυΐαμυβ οβῦ; θατησιθ 1ἃ 106 Γ 
ΟὟ ΘΘΓΘΠΙΟΠ ΙΓ ΒΟΙΘἸζαΐθιη 8]1- 
αὐδη ΠΟΌΪΒ Ἰσῃοΐδιη ὨΟΑΙΘ ἔδβοϊββθ 
ΘΟὨΪΙΟΘΙΘ ᾿Ισοῦ δχ ρἱθίαίξθ ΠΟΥ] 15 5815 
ποία 'π 4605. (ἝὙτεθοιβ ΔΘ ΘΧΘΙῸΙ- 
[8 Ῥούτξ Βρδί10 58015 ἸΟΠΡῸ Το πο 5 
80 τὺ 6 [δι ρβδοο σαβύτα ροβ 586. ἴῃ 
νἱοιηῖα ΟΡΉΓΥ ὮΙ : ν 6] 516 ἔϑτηθη σδιιβα 
ῬΘου Δν]8 δασααθ ΧΟΠοΟρΡ ΠΟΙ ἔαϊ588 
γἱἀοίαγ αὖ 5δου!ποϊατη «ον] ΜΊΠΟΠΙΟ 
ἴῃ 106 ΟρΡὨτΥπῖο ροτασογοῖ. Ορρ!- 
ἄππὶ Τιοδα 5. πομηϊηδί οὔδτη [)ειηο- 
ΒῦΠΘΠ6Β Ρ. δὅ00, 1, οὐ ΗΔΥΡΟΟΓΔΙΙΟΙ ΘΧ 
Απαγούίοπο. ΒΟΉΝ. 06 βοεγρύατα 
Δα ΘΠ ΡΘΓ ε οὗ εἰ αἰχὶ δα 'ΓΠ68. ϑίβρῃ. 
νοὶ 0. 2461. 

ὡλοκαύτει] Οὐτορ. ὃ» 8..28: Ἔθυ- 
σαν τῷ Διὶ καὶ ὡλοκαύτωσαν τοὺς ταύ- 
ρους, ἔπειτα τῷ Ἡλίῳ, καὶ ὡλοκαύτω- 
σαν τοὺς ἵππους. Ὀεὲ (1111 ΘΙΤΆΡΟ 4, 
Ρ. 1οδ: Βοσκήματα καὶ παντοῖα θηρία 
καὶ ἀνθρώπους ὡλοκαύτουν. Μείγοσογ. 
ἀραα ΡΙ]πἰατοῆ. ϑγτηροϑ. 6, 8, Ρ. 694 
Β. ΗὔΤΟΗ. 

χοίρους) ΓΔΥΟΠΟΥ5 ραΐαί 6588 ρ0]8- 
σοηΐα5 ΒΡΘΟΙΘΙ ῬΟΓΟΟΙ ΠῚ ΤΟίουθηΐθ8. 
'᾿Παον !άθτη Θη1Πὶ ἰγϑάθγθ 1, 126 δον] 
Μποῆιο βδουῆοαία 6588 ΠΟῊ ἱερεῖα, Βρα 
θύματα ἐπιχώρια, αυθο ΒΒ ]1ὰ Ιηἴοι- 
Ῥγοίδηϊΐιν τινὰ πέμματα εἰς ζώων μορ- 
φὰς τετυπωμένα. Αἀάαϊξ Ηεγοάοίατη 
2, 4] 4 Αὔρσγρθ!δβ παυτδηΐθιῃ : Οἱ δὲ 

θύσεσθαι 1)..1.Κ. 
καθὰ ΘοΒΠΘΙΔΘΓ5 [μ6χ. ΟἿ. ν. Μειλίχιος. 

προελθὼν Ἀ. Παϊοβίπβοηιιβ, οπι. Ε..Ε.1. Κ, Ι,.. (εἴ. προσελθὼν, 
φρύνιον Δ.Β».ὉΟ. 

καὶ ἃ εἰώθει αἀἀπηΐ Α.Β.0.Ε. 
ΤΑΌΥῚ] καὶ ἅ. 5. ὁ δηΐβ ξενοφῶν 

καλ- πατρῴῳ ΔἈ.Β.Ο.1. 

πένητες αὐτῶν ὑπὸ ἀσθενίης βίου σται- 
τίνας πλάσαντες ὗ υς καὶ ὀπτήσαντες ταύ- 

τας θύουσι. ῬΟΙΙυΧ 6, 76 σοηυβ ΡΪά- 
σρηΐθ βοῦς ποιηϊηδίαμη τηθηοῦδί, 
ᾳυοά οὔογθραηῦ ΑΡΟΠΠηὶ, 1) 1απθθ, Η 6- 
οδΐξα οὐ ϑείθηςθ. Ρ]αγα δ) ἰβτηοα! μαθδί 
ΘΧθρ] ΤΟυρΡ. Ἐγηθπά. νο]. 1, Ρ. 52. 
ϑρα αὐἱὰ οβύ, οὔ αἰ αὐ 5 ἸΠΊΤΠΟΤΕΥ 
ΠΟΠ]ΘΟὕΓ88 εν] νδὶ ΠΠαβίγαπ δ νοὶ το- 
[6]Π]Θ δ ἢ Του! αῦθηη θηϊ τη ΔΥραί 1086 
Ἰοοὰβ ᾿ΓμαοΥ Ια 15, Ὁ] οϑύ ἐν ἡ πανδη- 
μεὶ θύουσι, πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ θύ- 
ματα ἐπιχώρια. ὃ 1]Π16θξ Ἰαπὶ ΟἸ τη τηο- 
παϊξ Ἔρτορῖι5 Π οπιβίθγυιβὶιβ δᾶ ἴα- 
οἰδηὶ ΤΊ πποπθῖα ἢ. 78, ὉὈ] εϑί παρ᾽ ᾧ 
λαμπρῶς εἰώθαμεν ἑορτάζειν τὰ Διάσια, 
ΒΟ Πο]δβίθη δρ. “μον ἀ!άθση βου ρύυπη 
ΓΘΡθυἶββα πανδημεὶ ἑορτάζουσι, θύουσι 
δὲ πολλοί. ῬΡγεοίθγθα βυβριοαΐαν Ρο]- 
Ἰθσοιη 1, 26 δρ. ΤὨπογαϊάθιη ῥτοὸ ἄλλα 
θύματα 5οτὶρύτπτῃ ἰΘρῖββα ἁγνὰ θύματα. 
Οετία νυ]ραίαμ πολλοὶ 5ΙρῊϊ βοαῦ ΠΟὴ 
ΟἸΏΠ65, 8566. Δη ΠΑ ΟΥΒ υἱδὰ5 ἔΘηδΟ 65 
ψ6] ρδαροθυῖοτθβ θύματα ἐπιχώρια 580171- 
ἤσεαββθ Φονὶ. Θσῃο δα ἴθι τὰ ἱερεῖα 
ΟΥ̓́68, πρόβατα, ἱπιογργοίδηϊαν, αποα 
ΟἘΠῈ ΧΘΠΟΡΒΏΟΙΠ5 ΠΑΥΓΑΙΟΠΘ ΠΟῊ (ΟΠ- 
γϑηϊ. ὕΟὐτῃ ρίξαν ἐοηϑίος [)185115 
ΔΦονὶ ΜΊΠΟΠΙΟ πο 8Ὸ ογηηῖθιιβ Α[Π6- 
ὨἰΘηΒΙ 5, 856ἃ ἃ ῬΔΌΡΟΡΙ 18. (ἀπέστη 
δαῦ ΔΗ ΠΑ] ΠΙΔΤΊΙΠῚ σΕΥΘΙΠΟΏΪΔΙΊΙΠΙ ΟὔΒοΥ- 
νη τι5 ἔσϊββθ πέμματα νΕ] θύματα 
βδουι ποία, αὐὐἰα οορὶῦ 08. 80. Χοπο- 
Ῥῃοηΐθμ ΡΟΥΟΟΒ 1Πέ6]ΠΠσοτο σταιτίνους 
γ6] β6ΠῈ8 Ρ]δοθηΐδθ ΒΡΘΟΙΘ Πα ΡΟΥΘΟΡ ΤΩ 
Ῥϑίθυθηβ ὃ Βιζατη ρδίτυ τη, 4161 Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ πηθιηουϑῦ, (πατρίῳ νόμῳ, οη. 
᾿θῈ 1. πατρῴῳ μα 6ι) ΠΘΏΒ60 84 γεῖ- 
θύτη ὡλοκαύτει τεϊοτο μ΄ π 6886. ἴῃ 
οοἴου 5 ΘΏϊτη Β8ΟΓΙΗ͂Ο115 ραγίθβ ν] οὔ Γηδ- 
ΤΠ, ΟΡΙ τ 86. ἰαηΐτιτ 6118. ΟὈ]δΐθο σοτη- 
θα] Ξοθθαηῖ. ΒΟΉΝ, ἘγθααθηΒ ἴῃ 
10.158 ν πὶ πτατρῷος ῬΥῸ πάτριος πο- 
(αντί Ητιίοῃ. δα ἢ. 1. 
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ται Βίων καὶ Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρα- ἢ 
7 ΄“ “ ἴων 

τεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ ΞΞενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Λαμ- 
7, ᾿ 7 ΩΝ 7 Ἂς 3 

ψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι 
᾿ , Ν ΄ 

ἐνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, 
Ζ' 3 ,7ὔ Ν Χ Ἃ 5 2 » -- 

λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν. 
3 - ᾿ ΄ Χ “ ΄ ΝΗ - ΄ 
Ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Γρῳάδος, καὶ ὑπερβάντες 

εν ͵ - “-“ 3 Ν 

την ᾿ἴδην εἰς ᾿Αντανδρον ἀφικνοῦνται πρῶτον, εἶτα παρὰ 
’, ᾽ “ 

θάλατταν πορευόμενοι τῆς Μυσίας εἰς Θήβης πεδίον. ἐν- [4] 
΄ - 7 ’ὔ « ’ 5 

8τεῦθεν δι ᾿Αδραμυττίου καὶ Κυτωνίου ὁδεύσαντες παρ 

6. βίων ἃ-.Β.Ο. ΕΝ. (ει. βίτων. 
ἅμα εὐσικλείδης ἘΣ. (ὐεί. ἅμα εὐκλείδης. 
οὕτοι Α. οὗτοι (. 
τροίας. αὔτανδρον Α. 
8, ἐντεῦθεν δὲ δι’ 1).Η.---Ἰ,.Ζ. 
Οεῖ. ἀτραμυττίου. 
ἨἱοὨἸΞοΠ5. 

6. Βίων] ᾿)εἰοτϊογιιπ ΠΟ! σα 50}1- 
Ρίαγατη Βίτων αοἔεπαθθαις [6085 7ηι- 
δοΥγρίϊοηβ ΟΥ̓́ΘΟιι65 ἴαβο. 5, Ρ. 184. 
θα εὐϊαπὶ ῬΤῸ Ποηλΐπθ ΒΙΟΠΙΒ ροδίδ 
Βίτων σοὐδχ πηι δίοῦ. ἔς]. νο]. 1, 
Ρ- τοῖ (ἀαἰϑί. 

Ναυσικλείδης, αιοα οΧ πηλΡρὶηθ Ὦ. 
ΤΘΟΘΡΙ, 51 ΘΟΕ ΠῚ ΠἸὈΓΟΙΠῚ 1Π ΤΠΔΥΡῚΠΘ 
Ἰερθγθῦασ, 601 ᾿Αμευσικλείδης, ἴδο1]6 
4115 σΟΠ] ΘΟ  ΓΆΤΩ ΘΟΥΓΘΟΙΟΤῚΒ 6588 51|5- 
ῬΙσαγθῦαῦ Ῥοίτι5 {α8πὶ νείθυ!β σΟα]ο 18 
Βοῦρα. ΝΌΠΟ Τ1Π1Ὶ ῬΓΟΘΔ1}1118 
νίβατη οχ Ναυσικλείδης ταροίι5. ῥτο- 
ΧΙΠΉ1Β ΠΙΓ{6Υ18 ΑἹ πδίιπη 6586 ΑΜευσι- 
κλείδης. ΒΔΙῚ ΠΟΙΏΪΠΒ Ναυσικλείδης 
ΘΧΘΙΠΊΡ]Π δβῦ δριια Αἰμρη. 2, Ὁ. 62 1), 
σαστη ρῥυτα βιηΐ ποιηϊπι Ναυσι- 
κλῆς, Ναυκλῆς, Ναυκλείδης, ἀ6 φαϊθὰβ 
ν. δίορη. 168. 

ἡ. τῆς Λυδίας εἰς Θήβης πεδίον) ϑῖγχαθο 
13, Ῥ. 612, τὸ Θήβης πεδίον ροϑβῦ θ6]- 
Ἰὰτη ᾿ΓΥο]αητὰ ἃ γα 18. οσσπραίαπη 
ἔπ1586 τοίεσγί, οἵ ϑου]αχ Ρ. ο΄ ἴῃ [να ]δ 
ὉΓΌΙθτιι5. πατηθγαΐ Α ἀγαιηγίϊαπ), Αἴδν- 
Ποα οἵ οθί. Χθῃορῆοη ποιηϊπηδΐ ἰΐθιη 
Ηικξί. ατ. 4; 2, 41; Ἰαχία ῬοΥρΙΠΠΠΩ 
ΡοΟΙνΌῖι5 τό, 1. Ασουγαίαβ ἀδβιρηδί 
Αγϊβιίοΐθὶθβ ἀθ δ δηζ!5 Ρ. 973. (ὑδθοίδιη 
ΤΘίθυθηβ ἃ [,650}}18 νοσϑ]] Θηβαΐαν, 
αὐοαὰ ἃ ΤΠΘθοΘ οαηρο ἢαγεῖ : ̓Απὸ 
Θήβης πεδίου τοῦ ὑπὲρ τὸν ᾿Ελαιατικὸν 
κόλπον τῆς Μυσίας. ΒΟῊΝ, Αρπυᾶ 
Ατὶβίοί. πῆς Θηβάναν, ἀΘ6 ατο ν. 
Μείπεϊς. δὰ ϑίρῃ. Βυζ. Ρ. 25. αυὶ 
γεοίε ᾽᾿Ελαϊτικόν. Αἀάοηάιβ ΕΡα]5 

καὶ τιμὴν Ἐ.Τ.Κ.1,.Ὁ. 
μυσίας Ῥορρο. ἀσίας Α.Β.0.Ε. ΕΒ. Οεῖ. λυδίας. 

ἀδραμυττίου ἃ.Β.Ο. ἀδραμυτίου 1).Η..---͵Ι;. 
κερτωνοῦ Α.Β.Ο. κέρτων Ε'. Οεῖ. κερτωνίου. κυτωνίου 

ὁδεύσαντες ἀΔἀάπηϊ Α.Β.(.Ε. 

ναυσικλείδης τηατροὸ Π). ἀμευσικλείδης Α.Β.Ὁ. 
τε ροβύ ξενοῦνται οἴη. ἃ.Β.Ο. ὅτι 

7. τρωάδος Ἀ.Β.ΟΓΒ. Οεῖ. 

παρ᾽ ἀταρνέα οτη. .Β.(.Ε.. 

ἴη Μυσοῖς ἀραιὰ Αἴδροη. το, Ρ. 41ὴ Ὁ: 
Σὺ μὲν τὸ Θήβης, ὡς λέγεις, πέδον (11- 
ῬῈν [δυγϑηΐ. πάδον, Θχβρθοίΐθβ πεδίον) 
λιπών. Θδ6 οἸηηϊα ργοα απΐ ἴῃ ΠΊ16]10- 
τατη βουρίατα ᾿Ασίας ΝΜ γβίαμη μοῦ! 
Ἰαΐθσθ ᾳαδτὰ {γα ϊάτη, θὔϊδτη 8. 8. οὕτη 
Μγϑῖα οοῃἴμβαμῃ, αὖ αὐϊτηδανογος Ρορ- 
Ρο. δὶς ᾿Ασιάς ρῥτὸ Μυσίας |θ6Γ Ατὶ- 
51615 νῸ]. 1, Ρ. 522 66. [1ρ58. . 

8. ᾿Αδραμυττίου] ΕογΙηδῖη ᾿Ατραμύ- 
τειον ἴῃ σοαϊοα σο ΠΑΡ αΪββθ νἹ δ αν 
ααὶ 4:6 ρ]οββαιη Αδραμύτειον" οὕτως 
Εὔπολις. Καὶ ᾿Αδραμυτηνός. Ὁ δὲ Θου- 
κυδίδης ᾿Ατραμύττειον (Αδραμυτηνὸς δὲ 
καὶ Θουκ. ἃ.Β. ᾿Αδρ. καὶ Θουκ. Με- 
410]. οἱ Α]4.} 1ἴξα σοῃξογμηανξ 1ῃ ΠΙΌΤῸ 
Βυαχϑ] ]θηβὶ ἂριια (αἰβίογα. Ρ. 97 Εὶ: 
Θουκυδίδης δὲ καὶ Ξενοφῶν ᾿Ατράμυ- 
τειον (5810). Εἰ ῥγίογσεπάα νἱάδθίασ 
αἸρΒΕΠοηρτιβ δὲ δι ρ]οχ τ. Υ. ϑίβθρῃ. 
Βγζαηΐ., "Γπθορποβί. ὕδη. Ρ. 129. ὅ, εὗ 
6. 5: ΠΡ] τ Εσκῆεὶ. οςοίγ. Ναχῃ. 
νΟ]. 2, Ρ. 448, οἵ νᾶγ. 500. δρᾷ Ηδ- 
τοῦ. Ἰοοο οοπίϊπθο εἰξ., πὶ τθτα 811 
᾿Αδρ. 

Κερτωνίου)] Αρυᾶ Ἡετγοδοΐαμῃ Κα- 
ρίνη ἈΡΡΕΙ]ΑΤῚ ν]ἀθίαν, ααὶ 46 Χογχὶβ 
ΘΧογοϊΐα 7, 42: Ἑποιέετο τὴν ὁδὸν ἐκ 
τῆς Λυδίης ὃ στρατὸς ἐπί τε ποταμὸν 
Κάϊκον καὶ γῆν τὴν Μυσίην" ἀπὸ δὲ 
Καΐκου ὁρμεώμενος, Κάνης ὄρος ἔχων 
ἐν ἀριστερῇ. διὰ τοῦ ᾿Αταρνέος ἐς Κα- 
ρίνην πόλιν. ἀπὸ δὲ ταύτης διὰ Θήβης 
πεδίου ἐπορεύετο, ᾿Ατραμύτειόν τε πό- 
λιν καὶ ΓΑντανδρον τὴν Πελασγίδα πα- 
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᾿Αταρνέα εἰς Καΐκου πεδίον ἐλθόντες Πέργαμον καταλαμ- 
βάνουσι τῆς Μυσίας. 

᾿Ενταῦθα δὴ ξενοῦται Ξενοφῶν παρ᾽ Ἑλλάδι τῇ Γογ- 
γύλου τοῦ “Ἐρετριέως. γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ Γογγύλου 

ο μητρί. αὕτη δ᾽ αὐτῷ φράζει ὅτι ᾿Ασιδάτης ἐστὶν ἐν τῷ 
πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης" τοῦτον ἔφη αὐτὸν, εἰ ἔλθοι τῆς νυκ- 

τὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν καὶ 
γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα" εἶναι δὲ πολλά. ταῦ- 
τα δὲ καθηγησομένους ἔπεμψε τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ 

'ο Δαφναγόραν, ὃν περὶ πλείστου ἐποιεῖτο. 
νοφῶν τούτους παρ᾽ ἑαυτῷ ἐθύετο. καὶ Βασίας ὁ Ο ᾿Ηλεΐος 
μάντις παρὼν εἶπεν ὅτι κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ καὶ ὁ 

"ὔ 35 ε μαὶ 
εχὼν οὐν ὁ Κι ε- 

ἀν νι δὰ 5 7 ΔΙῚ "5 ΄ 7 
ἀνὴρ αλώσιμος εἴη. δειπνησας οὖν ἐπορεύετο τοὺς τε λο- 
χαγοὺς τοὺς μάλιστα Φίλους λαβὼν καὶ πιστοὺς γεγενη- 

μένους διὰ παντὸς, ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξέρχον- 

-- 

ται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους" οἱ δὲ 

λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοί- 

μων δὴ χρημάτων. 

καΐκου] κεκοῦ Α.Β.Ο. 
(οἱ. δέ. ἑξενοῦνται (ὑ. οἴῃ. Β. 
Α.Β.Ὁ. 
ΡΙθῦ τηᾶῦρὸ Η. 
1θπὶ βρι τῖσαι. 
ΘΟ] ]ΟΙΟ. 

γοττύλου ΕΙΕΤΗΣ 

ἂν αὐτόν ΤῈ Η. ἔλθη Β. 

μυσίας Α.Β.0.Ε. Οὐθε(. λυδίας. 
ξενοφῶντα Β. 

γογγυλοῦ Β., Βε4 τηοχ γογγύλου. γογγύλου---καὶ οἵη. Ἐ'.---ἰ,. Βὰρ- 

9. δ᾽ οτη. Ε1.Κ.1,.. 
αὐτόν τε ἂν ᾿0. 

δὲ ἡ ΒΊΟΥΣ 
παρ᾽ δῃο Ἑλλάδι οἴη. 

ἑριτριέως. Α. οἷ, αὖ νἱἀθίατ, Ο., 58 ἐρ. 
ἔφη αὐτῷ ῬΙῸ ἔφη αὐτὸν Α, 51 τεοΐα 

σῶν οχδ; ἀρ ΠΒ 50} ἡἰϑίηξαι. 
θηγησόμενος Ἂν καθηγησαμένους 1}. 0. [6 γ καθηγησαμένος, 864 6 βυρε! α, Ζ. 
αὐτῆς Β. 1ο. βασίας Α.Β.0.Ε. (οι. ἀγασίας. ἠλεῖος] κλεῖος Α. Β. ΟἿ. 
παριὼν κ'' ῃ ΔΑ.Β.Ο. Ο(. εἶεν. καὶ Α.Β.Ὁ. (ὐθῖ. καί οἱ. ἂν ρΡοδβί 
ἀνὴρ οτη. Ἀ.Β. σ α. 1 .1,. οταϑὶῦ Εν ἀναλώσιμος 10. 11. φίλους] ψιλοὺς Ν. 
ποιῆσαι Ὁ. αὐτοὺς] αὐτοῖς Α.Β.ὉΟ. ξυνεξέρχονται ,.. εἰς] ὡς Α.Β.0Ο. 

ραμειβόμενος. τὴν Ἴδην δὲ λαβὼν ἐς 
ἀριστερὴν χέρα ἤιε ἐς τὴν ᾿Ιλιάδα γῆν. 
Θιτατη δα πθπὴ 4αὶ ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΠίθδιη 
ὨΔΙΓΔΟΠΘΙ 58015 σοηγνθηϊῖ, ΟὈὨὈδποῦ 
οἴδτῃ δρᾶ Ρ] πίστη Ν. Η. 5, 20, (δ- 
ΤΘη6, αὐδηὴ ἰτχία Αἴαγηθα ροϑβυϊ, 
Αἴδγηθιιβ δαΐθιη 866. δίθρῃ. ΒυΖ. βϑί 
πόλις μεταξὺ Μυσίας καὶ Λυδίας πλη- 
σίον Λέσβου. (ὐδίογαμῃ Ιάθτη ϑίθρῃ. 
6χ ΓΠΘοροιηρο αἰονῦ ὑσῦθθιη Κυτώνιον, 
μεταξὺ Μυσίας καὶ Λυδίας : απ8Π) 
αασπ 6].15 Βουρίαγα ΤΏ] Πτι5 ἃ ΧΟΠο- 
Ῥῃοηΐεο Κερτωνίῳ αἰδορααί, [οΥΐαΒ86 
Ἠϊς 8114 α]5 16 1π|5 106] χοῦς. Ροῦ- 
ΤῸ (8101 σαιηριβ 116 Μυβογατη ογαΐ 
ἰαβϑίιθαβ Ηργοσοίο 6, 28, εἱ ϑύχεαθ. 12, 
Ρ. 576 : Ἣ δὲ Μυσία κατὰ τὴν μεσό- 
γαιαν ἀπὸ τῆς ̓ Ολυμπηνῆς ἐπὶ τὴν Περ- 
γαμηνὴν καθήκει καὶ τὸ Καΐκου λεγό- 

μενον πεδίον. ἨἩΠΤΟΗ, ιββοτῖ. ρ. 
ΧΧΙΙΙ. Δρυὰ Ηετχτοά. 1. ργ. Ηδγαα!- 
Πιι8 τϑοΐα Καρήνη 6Χ ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 

Γογγύλου] 1)6 (ἀοηργϊο Ἐγδίυϊο, 
ααθη ρῥτορίει: μηδισμὸν ὐοϊθ5 ἴῃ 
Ὦδο ΤΘΡΊΟΠΘ ἀοπανογδί Τὰ χ ῬΘΓΒΑΓΌΓΙΩ, 
γ. Ηἰβί. ὅτ. 3,1, 6.. ΑΡ δὸ οείϊ αυὶ 
Ὦ]Ο ΤΠΘΠΠΟΥΔΠΤΌΓ. 

9. ᾿Ασιδάτης) Οντορ. 6, 3. 22. ᾽Ασι- 
αδάτα, αὉϊ ΑἸίοτῖ. ᾿Ασιάδα, (ὐΐε51:6 ῬεΓ- 
8168 6. Ο᾽ Ασπαδάτην ποιηϊηδηΐ,᾽ Ασπά- 
δαν οχ (ἴοβια ΠΙοαοτιβ 2, 34. ΞΟΗΝ. 
Ετίδπι Ἰη ΟΥὐτορ. γοβ θη τη νἹἀθίαγ 
᾿Ασιδάτας. 

11. ὡς ἑτοίμων] Ταο: 2.. 82: Οὐκ 

ἂν ἐχόντων πρόφασιν οὐδ᾽ ἑτοίμων πα- 
ρακαλεῖν αὐτούς. ᾿ ]Π]Δῃ. Ἐριβί. 56, ρ. 
442 Ο: Ὡς ἡμῶν ἑτοίμων συνάρασθαι, 
εοηΐογέ ΗἩουί]οῖη. 

[5] 

[6] 



ἘΧΡΈΕΈΘΙΓΙΟ ΟΥ̓ΕῚ 

1. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας τὰ μὲν πέριξ ὄντα [71 
ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα ἀπέδρα 

13 αὐτοὺς παραμελοῦντας, ὡς τὸν ᾿Ασιδάτην αὐτὸν λάβοιεν 
καὶ τὰ ἐκείνου. πυργομαχοῦντες δὲ ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο λα- 
βεῖν τὴν τύρσιν, ὑψηλὴ γὰρ ἦν καὶ μεγάλη καὶ προμα- 

14 χεῶνας καὶ ἄνδρας πολλοὺς καὶ μαχίμους ἔχουσα, διορύτ- 
τειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. ὁ δὲ τοῖχος ἣν ἐπ᾽ ὀκτὼ 
πλίνθων γηΐνων τὸ εὖρος. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο: 
καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, ἐπάταξεν ἔνδοθεν βουπόρῳ τις 
ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" τὸ δὲ λοι- 

15 πὸν ἐκτοξζεύοντες ἐποίουν μηδὲ παριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. ; 
κεκραγότων δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐκβοηθοῦσιν Ἴτα- Ξ 

ν᾽ Ἀ ΕΣ Ἀ ς ΄σ΄ 7 3 7 Ψ «ἃ “-“ 

μενὴς μὲν ἐχὼν τὴν εαυτοῦυ δύναμιν, εΚ Κομανίας δὲ ὁπλῖ- 

12. μέσας Α.Β.Ο. (εἰ. τὰς μέσας. 
αὐτοῖς Α. 12. τύρσην 1.Ζ. 
χεῶνας 10. Ἐ.--- ΤῸ, (ει. προμαχῶνας. 
ἀντιονος πλίθων Α 

ὦμο 

τ γηΐνων. πλίνθων Ὁ. 
15. ἐκβοηθῶσιν Δ.Β.6Ο. 
Ῥ8111Ο μοί. 
ελις Ἐς, ἰταβελις α. 
δὲ οτῃ. ἢ!.--Ἰ, Ὁ. 

ἰτάβελις Ὁ. 

14. πλίνθων] ΝιγΌνΙαΒ 2, 8 : “ [.ἀ- 
ΕΥΙΕῚ ρατγ]οίθβ, Ὡ151 ΟἹ ρ 811 ἀὰς {τ|- 
ΠΤ ἔπουιηΐ, ΒΘΒαΌ ρΘ 411 οταββι- 
τπαῖηθ ΠΟ ροββαηΐ Ρ] 115 ΠΌδιη ἸΙΏΔΤΩ 
ΒΆΒΠΠΘΡΒ ΘΟΠΓΡΉΔΕΟΠΘΙΩ." Χοηο- 
ῬΏΟΙ ἸΡΊΓΟΣ Ρϑτιεῖθπι ΟΟἰορΡΙ ΒΒ ατη 
τηθιηογαν. 5ΟΌΗΝ, 

γηίνων] ϑ'ΌΡΓΑ 2, 4: ἢ 1: κεραμεαῖ ἴ πλίν- 
θο: αἸϊοιπίαγ. [{ὰ γήινον τεῦχος, ἀγ- 
γεῖον εἴ 51Π}}}}ἃ ἀἸοσαηΐαγ. ὙΥ εἰβκῖτιβ 
γηίνας͵ ΘΆΒῸΘΙῚ 6586 σϑηβοί απ186 ὀπταὶ 
αἸοαπίαν ; ααοπΙδηὶ ἴῃ ρου ππ θη 0 
ΤῸ απ αἰατη ἴοι ποοίθπη Ὠ1θεῚ- 
Ὥδτη Οτδροὶ ὑγαηβορεσιπί. 5ΟΗΝ, 

βουπόρῳ ὀβελίσκῳ)] ἴ,Θο0η6]. νογϊΐ 
ϑεγὰ ριμιγεηἶϊδ δοῦν ὕαοίο. Ε6βγ- 
ΟὨϊαΒ: Βουπόρους ὀβελοὺς, μεγάλους 
ὀβελίσκους, οχ Ηεγοάοΐο 2, 135 : Ποι- 
ησαμένη ὀὁβ. β. πολλοὺς σιδηρέους. 
Ῥο]]υχ 6, 88 : το, 85; 9. 77» Ὁ] νοῦα 
ααδοΟΌΠα16 τηδίογα, {ΠΟΤῚ ῬΥΘΘΟΙΡῈΘ 
ἴῃ δββδηᾶα Ὀονὶπα δγαΐῦ τι5.18, βῖ6 8ρ- 
Ῥ6]]αία οχιβσηδί Ηειηβυ. ΗΠ ΤΟΗ. 
ψηοξο ϑυϊάαβ 80 ϑεμηβιάθσγο ἴῃ [πα. 
ἙσΟἸ]]αῖτΒ: Βουτόροις, τοῖς πλήττουσι 
τοὺς βόας" Μαυρούσιοι ἔχουσι δόρατα 
βουτόροις ὀβελοῖς ἴσα. 

15. ᾿Ιταβέλιος Θ᾽ ΠΉ11α δι ΠΟΙ ΪΠ8 

τὰ πλεῖστα ἃ.Β.(΄. (Οὐεΐ. πλεῖστα. 
προμαχέωνας ἃ. προμαχέονας Β.Ο. προμα- 

14. ὁ δὲ τεῖχος Α. τὸ δὲ τεῖχος Β, 
᾿ΒΌΡΟΓ ὦ Ροβίίο (Ὁ. ἴῃ τηδῦρ'. π|. ἃπέ. ἔεγ6 δυϑηϊαᾶ: 

διορώρυκτο Β. πῇ Ο. οχΧ ΤΑΘΌΓα,. αὶ ῬΓ. διωρώρυκτο. 
Τα ρετρὶ Α. φρουροὶ καὶ ἱπποῖς ἰτ. 

ἰταμελλίσης ἃ. ἰταμέλισις Β. ἱταμελίσι (ὐ. ἰταμβέλιος Ἀ. ἰταυ- 
ἰταβέλις Ζ. (Οὐεῖ. ἰταβέλιος. 

θε αυϊθὰβ ῃὶ, 

κωμανεΐας [).Ζ. 

Σταβέλβιος ἀρ. ΡΒ. Ατιβέοΐεϊθιη (ἕσοῃ. 
2, 40, Ρ. 1343, 8, εἴ Ταβέλλεος Ῥέγδᾶ 
Ἐβαγεδθ 1, 2.15. 864 δϊς τηϑ]οατη 
βουρίατα 1466) ποῖῆθῃ ργοάθρα νἱᾶθ- 
[Ὁ αποα εβί δρυὰ ὙῬΠπαογά, 4, 8 ᾶι: 
Παραπλέων ἔ ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κο- 
λοφωνίων, οὗ κατῴκηντο Κολοφώνιοι, 
τῆς ἄνω πόλεως ἑαλωκυίας ὑπὸ ᾿Ιταμά- 
νους καὶ τῶν βαρβάρων, ὉὈΪ 81} Ἴτα- 
μάγους, ᾿Ιταβάνους, Ἰταμένους, αφποᾶ το- 
βῃ αθηα τη ραΐαν! ΧΟΠΟΡΒΟΗΙ!, τι ἢ, 
6, 45, ναοῦ ᾿πΐρν ᾿Αβροζέλμην εἷ 
--ζέλμεον. 

Κομανίας) ΟὈπΠηδηΐαπὶ βῖνα οδβίρὶ- 
Τὰτη βῖνθ ορρι ἀυ]αμη Ἰρπογδηΐ σθο- 
σταρῆϊ. Ῥαριμθηΐατη ποιηϊηδῇ ἴῃ Μγ- 
5ῖα ΡΗηΐα5 Ρ, 30. ΧΟΠΟΡΠΟΝ 8. 21. 
Παρθένιον πόλισμα πομηΐηατα νἹ ΘΕ 
ἴᾷδπῃ. [Ι͂άθιη ΡῬ]ηῖ8Β στὰ ΑΡΟ]]οηΐα 
Τουςηγαπῖδην ορρὶαπτη Μίγβιθθ ΠΟΠῚ]- 
παῖ. Κομανία ΥΥ ΕἸΒκῖο τερῖο νἹ ἀθα Γ 
6558 σδβ6 110 Κόμανα αἸοείο δα]εοία. Ὑ1- 
ἀδίυν νῦν ἀοοῖθ Οὐηιάπα (ὑδρραᾶο- 
αἶδθ, Ριβι αἴθ εἴ Ρομΐ σορΊίαξβθ. [Οὐπξ. 
ΤΖβοπαςοκ. δα Μείδπι νο]. 2, μαζί. 1, 
). ϑεα τηοχ Τευθρανία ορρί τα 
σΔ αἰ θέαι 5ΟΗΝ, ἰῷ 



16 

17 

18 

ΠΡ ΙΠ ΘΟΑΡΙ ΤΠ. ΟΜ]! 

3 Α χ Ὁ ’ὔ [2 “-“ Ν ν ὔ 

Ασσύριοι καὶ Ὕρκανιοι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως 
’ ς ΕῚ 7 ΕΝ ΣΟ ς Ν ᾽ 5 

μισθοφόροι ὡς ὀγδοήκοντα, καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς ὀκτα- 
» 57 νὰ π: 7 7] 3 » 7 

κοσίους, ἄλλοι δ᾽ ἐκ ΠΠαρθενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ ᾿Απολλωνίας 
ΝΥ ΗΝ , , ς ΄- 

καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων καὶ ἱπτπεῖς. 
» ΄-“ Χ 

Ἐνταῦθα δὴ ὧρα ἦν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος" καὶ 
᾽ » 

λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα ἤλαυνον καὶ ἀνδρά- 
3 ἣἤ 7 4 » “- ψ' 27 

ποδα ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι, οὐ τοις χρημάσιν ἐτι 

προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ εἴ) ἡ ἄφοδος, εἰ 

καταλιπόντες τὰ χρήματα, ἀπίοιεν. καὶ οἵ τε πολέμιοι θρα- 

σύτεροι εἶεν καὶ οἱ στρατιῶται ἀθυμότεροι: νῦν δὲ ἀ ἀπηεσαν 

ὡς περὶ τῶν χρημάτων μαχούμενοι. ἐπεὶ δὲ ἑώρα ΤΙ ογγύ- 
δὰ 3 δ᾽ Ν» Ὁ δ: ᾿ Ἂ 3 

λος ὀλίγους μὲν τοὺς λληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπίκει- 
’ὔ 5.7 Ν τ 7 ἴω Ν “ Ἧ ε 

μένους, ἐξέρχεται καὶ αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἐαυ- 
“ 7 , σ΄ σι Ζ' 

τοῦ δύναμιν, βουλόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου" συνεβοη- 
᾿ “ 5 ξ 7 7 Ἀ 

θει δὲ καὶ ΠΙροκλῆς ἐξ ᾿Αλισάρνης καὶ Τευθρανίας ὃ ἀπὸ 
ζ΄ 2 ἃ Ν μα ΄- 3 ᾿ ἊΜ 2 5 ΄, 

Δαμαράτου. οἱ δὲ περὶ Ξενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέ- 
΄ Ἀ “σ᾽ ᾿. σι 7 

ζοντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι 
4 Ψ Ν ὩΨ ΕΝ ον σ΄ ’ὔὕ ,ὔ 

κυκλῳ, πὼς τὰ ὅπλα ἐχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις 
7 Ν ’ὔ » Ἑ 

διαβαίνουσι τὸν ζάρκασον ποταμὸν, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ 

ἀσσύριοι καὶ ὑρκάνιοι ἱππεῖς Α.Β.Ο.Ὁ. Οει. φρουροὶ καὶ ἱππεῖς ὑρκάνιοι. Ῥο- 
Ὠϊΐ διιΐοτῃ (Ὁ. ΒΌΡΥΔ ἀσσύριοι, οὖ αυϊάθτη ΒΉΡΙα ΔΙΓΘΥ ΤΩ σ, ΒΙ τι πη Ἱ οὐ σὰπὶ 
ΘΟΩ6 ΠῚ Βίρτιο ἴῃ ΠΊΔΥρ'. ΠηΔ τι ΔΗ] ββίτηα ... φρουροὶ καὶ ἱππεῖς. ὕὅπα6 οχ- 
Ρ]Ισα πὰ ατι86 (8 ΑΔ. δηποίδνίγηιιβ ροϑί ἐκβοηθῶσιν. ΘᾺ} ΟΠ αβῖοηθ οχ ΒΚ. 
ΡΓΙΠΑ ΤΩ ποίδίιν ἀσύριοι, ῬτῸ φρουροὶ παι ἀα 16, ππῇ καὶ ἱππεῖς ροβί παρθε- 
νίου. ἱππῆς Ζ. Ὠϊο εὐ Ἰηΐτἃ. πελτασῖται (Ὁ. ἀπολλωνίου Φ. πλη- 
σίων Α.Β.6. καὶ οτη. Ζ. καὶ ἱππεῖς οἵη. Μ. τ6. σκοπεῖν μοβί ἦν ρο- 
ππηΐ Α.Β8.0, Οδί. ροϑβί ἄφοδος. βόας Ἀ.Ο. εὖ τὴ. 566. Β., αφὰϊ ῬΥ. βόες. 
ἀνδράποδα Α.Β.Ο.Ε. (δι. τὰ ἀνδράποδα. ἔτι] οὕτω Μ. 14: φυγὴ Α.Ο. 
ἡ ΟἸΏ. Δ. καταλιπόντες εἴη τὰ Α. 17. ἑώρα μὲν γογγύλος Ε.---Ἰ,.Ζ. 
ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν Α.Β.Ο. Ὁει. τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἔχων. μετασχεῖν 
Α.Β.Ο. συμμαχεῖν Κι. Οεί. συμμετασχεῖν. ἁλισάρνης Ν. ἀλισάρνης Β.Ὁ, 
ἀλισσάρνης Α. (εἴ. ἐλισάρνης. 1δὃ. διαβαίνουσι] ἐδιεύησαν Α. πορευ- 
ὄμενοι---τοξευμάτων οτη. Εἰ. κάρκασον κάϊκον Μ. ΑἸα, 

᾿Ασσύριοι καὶ Ὑρκάνιοι] ΟΥτορ. 4: 2; 
τ: Οἱ δὲ Ὑρκάνιοι ὅμοροι μὲν τῶν ᾽Ασ- 
συρίων εἰσὶν, ἔθνος δ᾽ οὐ πολύ: διὸ καὶ 
ὑπήκοοι ἦσαν τῶν ᾿Ασσυρίων' εὔιπποι 
δὲ καὶ τότε δὴ ἐδόκουν καὶ νῦν δοκοῦσιν 
εἶναι" διὸ καὶ ἐχρῶντο αὐτοῖς οἱ ᾿Ασ- 
σύριοι ὥσπερ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς 
Σκιρίταις. Ἐδϊ 411. 

τό. ἐντὸς] Υ΄. δά 6, 5,7. Εἰ οὐπὶ 
ποιεῖν ν6] ποιεῖσθαι σΟἸ] ΠΟΙ ΘΧΘΡ]8 
Το. οἱ ἃ]. ἴη Τ65. ϑίθρῃ. 

17. Προκλῆς] Ν. 2,1, 3. 
᾿Αλισάρνης] ὅϊῖς Η. αἱ. .,α,ὐ δρυδὲ 

αρια ϑιθρμδηῖπη ΒγΖ. ᾿Αλίσαρνα. πό- 

λις τῆς Τρφάδος χώρας. ΖΕΌΝ. 
18. πορευόμενοι κύκλῳ] Αρτη]η6 ΤῸ- 

{πη60, πὸ ΟἸγρθοβ Ὠδρθυθηΐ ΒΑρΡΊ15 
ΟΡΡοϑβίίοβ (ςοηΐ. 1, 4» 4 τεῖχος πρὸ τῆς 
Κιλικίας) οὔ Βαυδιηδῦ πη ΘΟ] ΠΟΙΙ5 
ἰοῦαϑ δαγατη οδπαογοηῦ. ΝΥ ΕΙΒΙΚ, 

Κάρκασον) Ῥηεοίεῦ (ὑδίοιιπη Μυβῖ8 
ἤσνταμα ϑύγαθο 12, ». ὁτό6 Μίγϑβίατη πο- 
τηϊηδῦ ἴῃ (ὑδίουτη οἰ αθηΐθπηι. ϑθα ρο- 
[που ῬΙΌΓΕΒ. ΤΩΪΠΟΥΕΒ. {π᾿ |Υ}1 [1556 
ἰὴ ΤΘΡΊΟΩΘ δᾶ, αιᾶπι ΠΟ]Θ ΤΑΪΠΙ1Β 
οορπϊΐαπη Πα Θγηι8, πος ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
ἸΙοσογιμη 5᾽υπιπὶ δοσαγαύθ ἀθβιρηδν!. 
Ξ5ΟΗΝ. Κάικον νἱἀθίι 6556. οὔ Πὶ 

[9] 

[10] 

[11] 



918 ΕἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ 

10 ἡμίσεις. ἐνταῦθα δὲ ᾿Αγασίας Στυμφάλιος λοχαγὸς τι- 
τρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος πρὸς τοὺς πο- 
λεμίους. καὶ διασώζονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια ἔχοντες 
καὶ πρόβατα ὅσον θύματα. 
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ὁ Ξενοφῶν ἐξάγει ἄρτια: [12] 

πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλθοι τῆς 
δίας, εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀφδ: 

21 λακτεῖν. ὁ δὲ ᾿Ασιδάτης ἀκούσας ὅτι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν 

τεθυμένος εἴ) ὁ Ξενοφῶν καὶ παντὶ τῷ στρατεύματι ἥξοι, 
ἐξαυλίζεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρθένιον πόλισμα ἐχούσας. 

“2 ἐνταῦθα οἱ περὶ Ξενοφῶντα συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ 
λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τοὺς ἵπ- 

πάντα τὰ ὄντα' καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ 
23 ἀπέβη. ἔπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ἐνταῦθα [13] 

τὸν θεὸν ἠσπάσατο ᾿Ξενοφῶν" συνέπραττον γὰρ καὶ οἱ 
Λάκωνες καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ 
στρατιῶται ὥστ᾽ ἐξαίρετα λαβεῖν καὶ ἵππους καὶ ζεύγη καὶ 

20 

πους καὶ 

- 

37 ῳ ὡΝ 53 ἣν ΟἿ ᾽, μὰ - 
τάλλα: ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἠδὴ εὖ ποιεῖν. 

190. δὲ Α.Β.Ο. (ει. καί. 
φάλιος Α.Β.0. 
ΘΕ ΚΟ, ΤΙ, 
21. ἀσιδάκτης Κὶ. 
ἥξοι Α.Β.Ο.Π .Ε1 Τ. Ὁει. ἥξει. 
παρθένιον Α.Β.Ο. Οεῦ. παρθενικόν. 
τυγχάνουσιν Ζ. Οεϊ. συμπεριτυγχάνουσιν. 
Β.. 22. ἀφικνεῖται 1). 
ξενοφῶν οἵη. ἃ.Β.6Ὁ. 
καὶ οἱ οἵη. ἃ. 
οπῃ. Β. 

γὰρ] δὲ Β. 

ἴπ Ζ., βιχαϊα {θαθηάπτη 5116 πο 44- 
σΟἾ51. [18 4φαμππ)ι ράτιπη σοηβίοδί 488 
ἢα6 πἰζαῦαγ ποιήηθη, απο ἔδ61]6 ρούαϊ 
ΕΧ 5. 8 Γορϑῖϊ, σϑ 1 Ρ] στη οσατηῃ [1- 
Ῥτογατη βου ρίθγαιη Κάρκασον, 46 40 
ΠΟῊ ᾿ΠΩΡΙΟ Δ 1115 οϑί ΟΠ ΠΟΙ ΔΘΥῚ ΟΡΊΠΪΟ 
ΔΙῚ τη 6556 Δ] π46 ΟῚ σορηϊίττ ἢτι- 
νὰπ Δί νβ16. 

20. εἰς τὸ] ΟὐΟτητηθηί. 5, 6, 2: Ἔν- 
τυχὼν αὐτῷ πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆ- 
σαι ἀκούειν τοιάδε λέξας κατέσχεν. 1)6- 
τηοϑβίῃ. Ρ. 229, 17: Τοιγαροῦν ἐκ τού- 

κι »» , ν ᾿] " » 

των ᾧχετ᾽ ἐκείνους λαβὼν εἰς τὸ μη ᾿Ξ ἐβ αξ τῷ χερχρι 
οτίουν προοβραν τῶν μετὰ Ταῦτα. 

21. ἐχούσας] Ἠετοάοίᾳϑ 1, τ8ο: ὋὉ- 
δοὺς τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας" 
Ι01 : Πυλίδας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
ἐχούσας, υἱἷ 4. 42. διώριχα διέχουσαν ἐς 

ἀγησίας Α.Ὁ..Ε.1.Κ. 
λοχαγός. .1.Κ.1.. (ει. ὁ λοχαγὸς. 

εἰς τὸ Α.Β.0.Ε. (ει. ὥστε. 
ὁ δῃηΐθ ξενοφῶν δαάπηΐ Α.Β.6Ο. 

ἐξαυλίζετο Ζ. 

ἠσπάσατο Α.Β.Ο.Β; (εἰ: ἠτιάσατο. 

λαβεῖν Α.Β.0.Ε. Οεῖ. λαμβάνειν. 

Στυμφάλιος] ὁ στυμ- 
20. ὁ οἵη. ΖΦ. ἔλθη 

ἀλλὰ φυλάττειν Α.Β.0Ο. 
παντὶ] παντὸς Α. 

ὑπὲρ ΒΕ. τὸ οἴη. 
ἼΣΣΣ συντυγχάνουσιν Α.Β.ΟΕ. περε- 

αὐτὸν] αὐτῷ ΔΑ. γυναῖκας Ά. 
ὁ δηΐθ 

στρατηγοὶ 
καὶ ἄλλα Β. Ρ ἡ "ὦ 

καὶ οἱ λάκωνες οἴη. Ὁ. 

τὸν ᾿Αράβιον κόλπον. 6 Ῥατμεπῖο 
ν. δά 5. τὰ 

22. τὰ πρότερα ἱερὰ] 7, 8, το. 
23. τὸν θεὸν] Φονεπὶ ΜηΟΒΐττα 

ΗυἱοΒί βοηα8, ΠΌΠΊΘη αἸἰνι πα πη ΟΠι- 
ΠἶηῸ ΟΥ̓ εἰβκῖιβ Ἰηΐογργθίαίγ : Θ6Π 
Βθαιοῦ. 5ΟΗΝ. ὐΟοπῇ. 3, 2; 9. 

ἠσπάσατο] ΝΟΥ 46 5α]πίαπαο 60, 
αὖ] ορ᾿παῖιιβ νἹἱἀθίαῦ ααὶ δὲ ἱππέα] 
ΡΙῸ γὰρ, 4ιδβὶ Π1Π11] ἢδθας μευ ποαηΐ 
δα ργεθοθαθηῖια, 566 ἀ6 Ἰαπαάδηάο α]- 
οἴη, γ6] τὖὸ ἀρὰ ΟΠ. 1, 3 : Τὴν 
μετάνοιαν ἠσπάζετο, Ἰπϊεγρτείαξαγ ΠοΓ- 
γΠΠ1ὰ5: Οὐπίεπία ογαΐ 6]5 ροηϊζθη- 
[ϊἃ, σταϊδτη εἴ ΔΟΟΘΡίδτη ὈάΡεθαῖ. ἘΓ. 
Ιοη. 587: Ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν 
ἀσπάζομαι, πατέρα σ᾽ ἀνευρών. 
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24. Ἔν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ στρά- 
ΝᾺ ᾿ Ἂ ἴω 7 ε “- 3 77 εν 

τευμα καὶ συμμίξας τῷ ἄλλῳ ᾿Ελληνικῷ ἐπολέμει πρὸς 
Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. 

25 [Ἄρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθο- [τ4] 
μεν. Λυδίας ᾿Αρτίμας, Φρυγίας ᾿Αρτακάμας, Λυκαονίας 
καὶ Καππαδοκίας Μιθριδάτης, Κιλικίας Συέννεσις, Φοινί- 
κης καὶ ᾿Αραβίας Δέρνης, Συρίας καὶ ᾿Ασσυρίας Βέλεσυς, 
Βαβυλῶνος ἹῬΡωπάρας, Μηδίας ᾿Αρβάκας, Φασιανῶν καὶ 
ἙἝἙσπεριτῶν Τιρίβαζος: Ἱζαρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ 
Χαλδαῖοι καὶ Μάκρωνες καὶ Κόλχοι καὶ Μοσσύνοικοι καὶ 
Κοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι: Παφλαγονίας Ἰζορύλας, 
Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Ἐθὐρώπῃ Θρᾳκῶν Σεύθης. 

“6 ἀριθμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβά- 
σεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκα- 

[15] 

24. ἐν τούτῳ Α.Β.Ο.0.Β. Οει. ἐκ τούτου. θίβρων Δ.Β.Ο.Ε. ΤῸ Ὁει. θίμ- 
βρων. 25. οἵδε] ἤδη Α. ἀπήλθομεν Ἀ. σιέννεσις 1.1{.1.. ἀρρα- 
βίας Α.Β.6.1.. βέλεσυς 1).1.Κ. (εἰ. βέλεσις. ῥωπαρᾶς Β.6Ο. μηδίας 
Α.}). (οΐ. μηδείας. τιρίβαζος Α.Β.Ο.1.Κ 1... δῦ. τηρίβαζος. δὲ] τε 
ΘΕ ΙΚΙΤ Ζ. μακρῶνες Ο. κοῖτοι Β.(Ὁ. (ὑεί. κοῖται. αὐτόκωμοι Α. 
σπααφλαγονίας κορίλας Β.(ΟΟ. οἵα. ΔΑ. 
26. ἀριθμὸς δὲ δά αἷς Α. 

24. Θίβρων] Ὠδ αὕο ν. Η. 6τ. 3,1, 
4: οὖ 10. 6. ἀθ δχογοϊζιι (ἀυθθοουαχῃ ΟἸ ΠῚ 
60 σοπ]απείο. 

25. Λυδίας---Φρυγίας---αππαδοκίας] 
ΟΥὐτὰβ βθουηήμθπιη 1, 9. 7, στη 71558- 
ΤΠΟΥΠΟΒ 2..5.11. Η. ατ. 2.1, 2. 

᾿Αρτίμας ἴῃ Ογτορ. 2, τ, 5» Δρτάμαν 
ῬὨγΥσΊοΘ τηΔ]ΟΥ 15 Το σθῖ ΠοΟμηϊηδῦ, ὉὈ] 
8111: 01] ᾿Αρτακάμαν. ᾿Αρσάμας ῬεΥβἃ 
εϑύ 7,1, 3, 8. [Εδαθπ ποιηΐϊηϑ βαηΐ 
δρυα βου] τη. ὅ56α,Ρ5,2.28 ρτο Αρ- 
τούχα, Ἡγγοδηϊογατη ποεῖ ᾿Αρτόμαν 
ποτηϊηδΐ Βγοῦροὶ οοάθχ ᾿Αρσίμαν 1) 4111 
Ἰεραύατη πουηϊηδῦ ΑΥ̓ΤΊ ΑΠΔΌΔ515 2: 
13..6. ΒΟΉΝ. 

᾿Αρτακάμας] ΟΥτορ. 8, 6,7, ῬΠΓΥρΊΘ 
ΤΩΔ]ΟΥῚΒ βαίσγαρϑιηῃ ᾿Αρτακάμαν, ΑΥΤΊΔΗΙ 
ΑΠΔΌ. 7: 4: 8, ̓ Αρτακάμαν ἴδταϊηδτη ΠΟ- 
τηϊηδί. ΟΗΝ. 

Ἀραβίας} Ν. τ, Ε',1. 
Δέρνης] Ηΐὸ ΡῥΥΙΠΊ.ΠῚ Ππηθπ]οΓδίτιβ. 

ΗΥΤΟΗ. 
Βέλεσυς 1, 4. το, 564 ϑ'γηῖϊο ἰ8η- 

ὕπ1η, ΠΟῊ ΘΔ ΠῚ ΑΒΒΥΤΊΘΘ. 
ἹῬωπάρας)] Ῥαΐο Θδυπάδπ) 6856 ο- 

ὈΥΥΔΠῚ1, 7,12, Ουτορ. 4,6,1. ΘΗΝ. 
Ηἰς πιιβαθδτη ἀρρετγοί, βεα ᾿Αρβάκης 1, 
7» 12, Ἰθιάθιηᾳας Γωβρύας, ἃ 4πο 41- 

βαρνάβαζος ΚΑ. 
βαταβάσεως Ο. 

τῶν] τὰ ).Ε.1.Κ.1.. 

ΨΕΙΒῚ15. 4] ΤΠ ΠΟΥ ΔΙῸΓ ἴῃ ΟΥὙΤΌΡ. 
ἝἙσπεριτῶν) ΜιαρηΐΓ, 6586 ΑΥὙΤΊΘΠΙ 

οσοΙαρηΐα]65, (6 ψυϊθι8 4,4:.4. ΟΗΝ, 
θα Πο5 Πϑῖηο0 ππηθδτη αἰχὶ Ἕσπερί- 
τας, σΘΠ15 Αἰγισδηδθ. ΠΟΙΏΪΠ6. 

Κοῖτοι βῖνθ Κοῖται Ὠτϊιβαπατη δηΐθᾶ 
ΤΠΘΙΠΟΥ̓ΔΙΙ ἀ6᾽6 ΠῚ νἹἀθραπίαν Βαί- 
ΓΠΔΏΠΟ, [Δ ΠΟ] 118 ΠῚ 81] 6Χ 5011818 Ρ7Ὸ- 
ΧΙτηΒ. ΜΙΠῚ Τάοχοι ἴῃ ἤος ΠΟΙΠΪΠΘ 
Ἰαΐθυθ ν]51, φαδυην 185. ΠΟ ἢϊς, 866 ροβὲ 
Οδτάσοῃοβ ροπδηαι!, ἈΌΙ αατη ΠΟΙΉΘη 
Θχοιαϊββοῦ, ροβῦθα ἰοθῸ 8]|16Π0 ᾿Πβου απ 
αϑύ. (ὑθίθυ πη τ]  ὈΊ] 6 τὴ ἤππο βαΐγα- 
ΡῬᾶταμη οαὐαϊοστη ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΪΒ 6886 
ΠΟ ΡΟββ6 δηιηδανοσθῦ Ἰᾶτὴ ΒΟΙΠΘ- 
ΤηΔΠΠτι8, [ἢ η10 αυ04 6Χ ΡὈΥΠη8 νοΥ- 
Ὀ Ρδύβοῦδ ἐπήλθομεν, ΡΥδΟΙΘΓ σ0η- 
βύδῃξοση ΒΟΥ ΡΊΟΥΙΒ ἸΏ ΟἿΠΩΙ ΑΠΘΌΔΒΙ 
σοπϑαθίπαϊηθιῃ 1Π1δΐα, 60]]10Ὶ Δηϊτη86- 
νουταηῦ βομο]αβίθ (ῦ.1)., Χοπορθοι- 
ἴθι πύου πιι586 ΘΧΡΘαΙΠΟΏΙ, α1851] 6Χ 
Πος ἀοηημτη ἸοοῸ 1Π.6]]Πσαΐτι αοα ἴο- 
[5 ΠΌΘῚ ἰεβίαϊαγ, 515 ροπβ ας πα τα 
ογαΐ, αὖ ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΠῚ ΔΡΡΘΙ]δγθηῦ ΡΥῸ 
ΧΕΟΠΟΡΒοηΐϑ. 

Σεύθης) ϑ'εα 15 ΠΟ 58 18ρδ. 
26. καταβάσεως] ἴΐδαια Οοίγογα. 
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Ἀ 7, ΄ὕ ΄ ΐ 
ΤοΟν ΤΕΡΤΉΚΟΡΤ' Ἃ ΠΕΡΤΕ ψὺ ΨΠΕῚ αδια τρισ μύρια ΤΕΙ͂, ρακισχίλια 
ε ΄ 7 

ἑξακόσ. ἰὰ πτενΤΉΚοντα. χρόνου πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ 
’, 5 ΄ ΄- 

καταβάσεως ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς μῆνες. ] 

πέντε φῬοβίέ βεουπηάατη πεντήκοντα Ῥοππηΐ ΠΤ]. 
τρισμύρια)] μύρια Α.Β.0.Ε. 
οἵη. Ε. Οὐοὐτγοχῖ ΗΓΟΒΙ ΒΟΗ͂Ι. 

Οοττοχὶς ΗΟ ΠΒΟΠ5. 
ἑξακόσια) πεντακόσια Ἀ. Οεΐ. διακόσια, απο 

καὶ ῬΟΒΙΓΘΙΠτΙ ΠῚ ΟΊ. Ὥ. -Ἱ Ἱ΄ “μῆνας 
ἊΣ τέλος. δύο γὰρ ὄντων δι᾽ ἃ δυσχεραίνεται ἡ ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν τοῦ σώματος 
κοινωνίαν, ὅτι τε ἐμπόδιον πρὸς τὰς νοήσεις γίνεται καὶ ὅτι ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν 
καὶ λυπῶν πίμπλησιν αὐτήν Α. ξενοφῶντος κύρου ἀναβάσεως ζ 1.Κ. εἴληφε τέρ- 
μα ἡ ἀνάβασις κύρου Ἰ΄. 

μι 

δόξα τῷ θεῷ τῷ πάντων ζωοδώτῃ ἴ,. εἴληφε τέρμα 

ἀνάβασις κύρου ἰου κζ΄ Τ. 6 Ὁ. ν. ρῥτερῖ. 

πέντε---ξακόσια πεντήκοντα) Ν ΡΟ 
ΠΌΓΠΘΤΈΒ ρΡΘΓΘΒΘΏΡΆΓΤΙΤΩ δ Εἰ ΔἸ ΟΥ ΠΤῚ 
εβί ρθρίαγθαῖαβ : Πδ ΠῚ ΠΌΓΩΘΓΔΏΣΌΓ Ρᾶ- 
γάβδησεο ἰδηΐατη χίλιοι ἑκατὸν πεντή- 
κοντα. 1) εεβί ἸριταΓ πέντε : δἴαια 5ία- 
ἀϊα ἰδηΐαπι τρισμύρια τετρακισχίλια 

διακόσια πεντήκοντα πέντε. ἴῃ Ε. 46- 
εϑῦ διακόσια, ἴῃ 8115 ΡΙῸ τρισμύρια εβῖ 
μύρια. Μεγατα π1Β1] Πουιτα ῬΓΟὈ ΔΙῚ 
Ῥοΐεβῦ : Π8ΠΊ Ὀυϊπηατη ἴα Ταῖ]0 ρδγᾶ- 
ΒΑΏΡΆΤΌΤη οἵ Βίβα Ἰοσπτη ΟΠ σοηβίδί, 
Πα ΡῬΑΓΑΞΔΉΡῈΒ 510 30. 5(ΔαΙΟΥΌΠ,. 
1961π66 πδρο σοπηρπίδίο τοραρτιϑί σοτη- 
Ρυϊαίοῃ!θυ8 ΒΡ ΙΟΥΙθ5. ΝᾺΠῚ 2, 2: 

6. Ὁ Ερβεξο δὰ Ἰοσιτη ριρηδο Πυτπη6- 
ΤαΠΓῸΣ ΡΓΑΞΆΠρΕ 535 εἴ βίδαϊα τόοβο: 
δία 5. 5» 4. ἃ Ιοσςο ρυρπϑ δα Οοίγ- 
ΟΥΆ 5406 ΠΕΙΠΘΥΔΏΐ" Ῥαγάβαησοθ 620 
εὐ βίδα! τϑόοο. Ετρὸ δῷ ἔρμεβο δᾶ 
Οὐοΐγογα εῇϊοϊ πα, Ὀδγαβαηρθθ 1155» 
εἴ βίδαϊα ϑεύξο: δίσπβ. πῆς ᾿Ρ5ῈΠῚ 
ὨΠΙΠΠΘΓΙΠῚ ταϑθξαϊς Η αἰο]βοπαβ Π)15- 
βουί. ρ. χχιν. 5. ΖΕΌΝ. Θυύμ δὰ- 
ἴδ 1115 σαοαιθ σοτηρίαϊοπαβ 585- 
Ῥεοΐᾶβ 6888 ΑἸΧΟΙΙΓΩῈΒ δα 2, 2, 6, πα 
τηΔΟῚ5 δἰΐδτη σοδγραϊ 81|16 πᾶ ἃ Χεπο- 
ΡΒοπία ἔοσιηδ δεκαπέντε. 

΄ἄἂ ἃ ἡ ἡ; 
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Ι, 25 5. σταθμός] στρατιωτικὴ κατάλυσις. σταθμὸς καὶ αἱ κατα- 

λύσεις καὶ τὰ καταγώγια τῶν ἀγγελιαφόρων ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν. 1. 

Ι.. 2, ὃ. ἐρυμνὰ] ἠσφαλισμένα. ΒΒ. τηᾶππι τη]ο ΤΘΟΘΗὐ]ΟΥῚ πιῶ Πὶ 

βουρύαβ ϑϑῦ 106}, αὖ ΞΟΠ] Ἰὼ ΟΠ] Ϊδ. 
1, 2710. Λύκαια] γυμνάσιον ᾿Αθήνησιν ὅπου πρὸ τοῦ πολεμ..... 

γυμνάζ.... 1. Λύκειον ᾿Αθήνησιν ὅπου πρὸ τοῦ πολέμου ἐγυμνάζον- 

το. Ὦ. στλεγγίς] ἢ ξύστρον. ταύταις οὐ πρὸς τὸ παραξύεσθαι ἄν 

τις χρήσαιτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ ἀρύσασθαι. 1. 

1. 2. 11. Καὕὔστρου πεδίον] ἐστὶ δὲ πόλις ᾿Εφεσίας. Β. 

1, 2, 16. φοινικοῦς] ἐρυθρούς. ΒΒ. Ἰηὐο νβϑύβιιβ. χρῶνται γὰρ οἱ 

Ἕλληνες χιτῶσι φοινικίοις πρὸς τοὺς πολέμους, τοῦτο μὲν, ὥς φησιν 

᾿Αριστοτέλης, ὅτι τὸ τῆς χρόας ἀνδρικὸν, τοῦτο δὲ ὅτι τὸ τοῦ χρώμα- 

τὸς αἱματῶδες τοῦ αἵματος ῥεύσεως ἐθίζει καταφρονεῖν. Β. ἴῃ τηΔΥ 

κνημῖδας] τὸ κοῖλον τοῦ σκέλους. 1. 

1. 2, 17. ἐπιχωρῆσαι] ἀντὶ τοῦ προελθεῖν. Ἐ'. ἀπὸ τοῦ αὐτομά- 

του] ἀπὸ τοῦ κοινοῦ. Ἐ᾿, 

1, 2, 21. ἁμαξιτός] δημόσιος δδὸς καὶ ἁμάξη διαπορευτή. 10. 

1) 2, 24. πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες] οἱ ἔμποροι. Τὴ. 

1, 2, 27. στρεπτὸν χρυσοῦν] περιδέρραιος κόσμος. Β. 

1, 2, 3. ξένος] ἀντὶ τοῦ φίλος. Ἐὶ. 

1. 3, 5. αἱρήσομαι] ἀντὶ τοῦ προκρινῶ. ΠΕ. 
1,3, 6. ἐρημωθεὶς] ἀντὶ τοῦ μονωθείς. Τ᾿. ἀλεξήσασθαι] ἀμύ- 

νασθαι. 1. 

1,3, 21. ἡμιόλιος] ἀριθμὸς ὁ ἔχων ἄλλον ὅλον καὶ τὸ ἥμισυ αὐ- 

τοῦ; 51. δαρεικὸν] νόμισμά τι ἣν χρυσοῦν, ὅπερ Δαρεῖος πρῶτος 

ἐπενόησ.... 1. 

1,4,11. Θάψακος πόλις ἐπὶ τὸν Εὐφράτην. Οὐ. 
Ι, 4, 18. διαβατός] ση" ὅτι βατὸς ὁ εὐφράτης ποταμός. Ο. 

1. 5, 5. ὄνους ἀλέτας] οὗς ἡμεῖς μύλους, οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ (Α. δὲ Μ.Ο.) 

μύλας. Α.Β.Ο.. ἴῃ απο Ἰηθῶ ἴηἴτω ἀποίω πούαγιί πὶ. 566., ).Ε. Μ. 

Ο. ἴῃ 1ρ80 ὑθχύπι. οὕτως εὕρηται ἐν δυσὶν ἀντιγράφοις. ἔστι δὲ τοῦ 

ἀλέτου (γ6] αἰέγου) ὄνον ἐξηγητικὰ ὑπό τινος ἴσως τῶν (οπι. Ο.) με- 

ταγραψαμένων ἀμαθεστέρου (--ως Ο., απϑηαιδη ἀμαθέστερον ΟΧ 
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θοάθπι Οδ1]}1π8 δοπογοῖθβ, νο]. 1, Ρ. 402, ὉΌῚ δὐϊδηῦ δηΐθ οὕτως 
Ροβιΐαμῃι τϑίουξ : Σχόλιον μίων, χοᾶ οοντῖσὶε μύλων) παρεμβλη- 
θέντα. Μ.Ο. 

Ι,. 5; ὃ. κατὰ πρανοῦς γηλόφου) κατὰ στενοῦ καὶ ὀλίσθ (οοά. 

ὀλίσθ“, Βρα υὐ τϑβθοία ραγίθ ᾿ἰξέθιοθ βιρθυβουιρίεβ ἱποθγξιπη ἰδ 
αὐ α {πθυ]ὺ ἃ π 8 ]|18 γ 6] 4118 σοιηρθπάϊαμι, πὲ βὶῦ Ρστὸ ὀλίσθων) 

γέμοντος ὑψηλοῦ τό[που]. Β. 

1, 5; 10. μελίνης] μελίνη θηλυκῶς καὶ ἀρσενικῶς μέλινος. ἔστιν 

εἶδος ὀσπρίων ἢ εἶδός τι κεγχρίου. Β. 

Ι, 5.12. ἀφιππεύει] ἄνευ ἵππου ἐπορεύετο. Β. 

Ἰ, 5.15. παλτά] δόρατα. Β. 

1, 6, 8. οὐδ᾽ εἰ γενοίμην) οὐδ᾽ ἂν γενοίμην σοί φησιν ἔτι πιστὸς 

πιστεύσης (516) μοι διὰ τὰ φθάσαντα. Ὦ. 

Ι, 6, 9. κατὰ τοῦτον] καθὼς καὶ οὗτος ποιεῖ. οὐ βούλεται γὰρ οὐ- 

δαμῶς οὗτος τῷ Κύρῳ φίλος εἶναι. Β. ζώνης] ζώνη σημαίνει πορ- 
φυροῦν ἱμάτιον: ζώνη τροπικῶς ἡ δύναμις" ζώνη τὸ ἀξίωμα. ἀναζη- 

τουμένης τῆς βασιλίδος ἐξωθεῖσθαι οὐ μόνον ἰδιώτας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ̓ 

ὑπὸ ζώνην. Β. (Ζώνη τὸ---ζώνην ροίϊέα 6χ ϑαϊάδ ν. Ζώνη.) 

1, 7. 1Ο. ἀσπὶς μυρία) ἀντὶ τοῦ μύριοι ὁπλῖται: καὶ τὸ πλῆθος δὲ 

τῶν ἱππέων ἵππον λέγουσι. Ὦ.. 

Ι, 7, 18. ση) ὅτι οἱ δισχίλιοι δαρεικοὶ (ἔστι δὲ χρυσοῦν ὁ δαρεικὸς 

στατὴρ νόμισμα) γίνονται ἀργυρίου τάλαντα δέκα. Ὁ. 

Ι, 8, 4. παλτά) τὰ δόρατα. 1. 
1. ὃ, 5. πελταστικὸν] τοξόται οἱ τοὺς ξυστοὺς κατέχοντες. Ρ̓ 

ι, ὃ, 6. ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς] καὶ μὴν Ἡρόδοτος (3. 12: 7. 61) 

λέγει ὅτι πίλους τιάρας οἱ Πέρσαι φοροῦσι. λέγομεν ὅτι οὐδὲ ὁ Ξενο- 

φῶν λέγει ὅτι οὐ φοροῦσιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τοῖς πολέμοις γυμνὰς ἔχοντες 
τὰς κεφαλὰς μάχονται" ἣ ὅτι ἐν τῇ μάχῃ λέγει ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι. 10. 

ις ὃ, 9. γερροφόροι] τὸ γέρρον, ρρου, Περσικόν τι ὅπλον. Β. πο- 

δήρεσι] ποδήρης χιτὼν ἕως τῶν ποδῶν. οἱ δὲ τὸ συρραπτόμενον εἰς τὸ 

κατώτερον τῆς στολῆς ἐκ πορφύρας ἢ βύσσου ῥακίων. Β. ὃ (516) 

ποδήρης ἀσπίς ἐστιν ἥντινα Ὅμηρος καλεῖ ἀμφιβρότην. Ὁ. πλαι- 

σίῳ] πλαίσιον ὀνομάζεται ὁπότε πρὸς πάσας τὰς πλευρὰς παρατάξηταί 

τις ἑτερομήκει σχήματι, ἢ ὁπόταν τετράγωνον τἀξηταί τις τὸ στρά- 

τευμα. Β. 

Ι, ὃ, 1ο. ἐλώντων] ἀντὶ τοῦ ἐλαυνόντων. Ὁ. 

1, 8,11. ἀνυστόν] ἐνεργητικόν. Β. 
Ι, 8,12. κἂν τούτου ἔφη νικῶμεν] φρονίμως. κατὰ τῶν ἡγεμόνων 

μαχητέον. 1,. 

Ι, ὃ, 13. στῖφος] στῖφος τάξις πολεμικὴ ἢ φάλαγξ. Β. 

1, 8, τ6. σύνθημα] σύνθημα, συνθήκη. σῦο (τε χιι τοβϑϑοίϑ) λό- 
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γος ἐν πολέμῳ ἐπὶ ἽἙλλησι' διασαφοῦντες ὅ (τι γοβοούι) πάρεισι 

διὰ ταῦτα βουλόμενοι μήτε ποιῆσαι μήτε (Γοποούττη πα)θεῖν τι δυσχε- 

ρὲς μηδέ(ν τηθάϊιπιὶ τϑϑθούπμῃ, αὖ μηδέν ἃπ μηδένα ἴπΘΥ1 ΠΟῊ 11- 

468)" καὶ τὸ σύνθημα μετὰ σπουδῆς ἕκαστος τὸν πλησίον ἐπη- 

ρώτα. Β. 

Ι, 8, 17. δέχομαι] καλὸν σύνθημα. 1. 

1, 8, 18. ἐλελίουσι] τὸ ἐλελεῦ λέγουσι: τὸ γὰρ ἐλελεῦ ἐστι ἐπί- 

φθεγμα πολεμικόν. καὶ γὰρ οἱ προσιόντες εἰς πόλεμον τὸ ἐλελεῦ ἐπε- 

φώνουν μετά τινος ἐμμελοῦς κινήσεως. Β΄. ἐλελίζουσιν ἀντὶ τοῦ ἀλα- 

λάζουσιν. Ὁ. 

Ι, 8, 2ο. ἱπποδρόμῳ] ἀγὼν ᾿Αθήνησιν. Β. 

Ι, ὃ, 21. συνεσπειραμένην] συγκεκλϊσμένην ἤτοι ἀθρόαν. Β. 

ι»γ.9, 7. Καστωλοῦ] καὶ ἐν τῇ α' τῶν Ἑλληνικῶν (4, 3) μέμνηται 
μχ 

τούτου εἰπὼν εἰς Καστωλὸν ἀθροιζ.. 10. 

1. 9, 9. προέσθαι] προτιμήσασθαι καὶ π(τοποούεο, 1106 Γ88, αὖ ν]ά6- 

ὑπ ἀραὶ) δοῦναι. Β. 

1,9, 12. ἀδικοῦντι] ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοῦ, ἀντὶ τοῦ ἀδικου- 

μένῳ. 10. 

Ι, 9, 19. ἐπέπατο] ἐπέπ..... ἀντὶ τοῦ κέκτ..... 1. πέπαστο λέγει 

᾿ ἀντὶ τοῦ ἐκέκτητο" καὶ ὁ ποιητὴς (1]. Δ, 432) πολυπάμμονος ἀνδρὸς 

ἐν αὐλῇ. 1). ἐπέπαστο παρὰ τὸ πῶ. Β. 

1, 9, 25. βίκους] στάμνους. Β. 
1,10,12. σημεῖον ὁρᾶν] δῆλον ὅτι ὃ μὲν ἀετὸς ἐπὶ πέλτη ἐπεποίητο 

ἑστὼς, ἡ πέλτη δὲ ξυλωτῆ (ξυλωτὴ Β. ξύλῳ τε Ε).) ἐπέκειτο Α.Β.1}. 

Ρ (ὃ ἐνῆν καὶ ταῦτα ἔν τινι παλαιῷ ἔξωθεν μετὰ ἀστερίσκου, δῆλον 

ὅτι ὁ μὲν ἀετὸς ἐπὶ πέλτῃ (πέλτους Μ.) ἐπ. ἑστὼς, ἡ πέλτη δὲ ξύλῳ 

τινὶ (ξυλωτὴ Μ.) ἐπέκειτο. Μ.Ο. ἀετὸς σημεῖον βασιλέως ΟΟ. 

ἀετὸς χρυσοῦς σημεῖον βασιλικόν. ἴ,. δὰ 8. 12. 

τς 2,1, 3. Τευθράνιος] Τευθρανία Μυσίας πόλις. Β. 

2, 15) 4. τῶν γὰρ μάχῃ] γνωμικόν. Β. 

2.1, 6. σῖτον λέγει τὴν τροφὴν, ἵνα κρεωφαγήσωσιν, ὡς ἐπάγει 

- 
" 

ἑξῆς. ταῦτα δὲ ἐκ τῆς λείας ἣν ὧν ἔλαβον ἐκ τοῦ στρατεύματος ταῖς 

μακραῖς ἀσπίσιν. 1). ὀϊστοῖς] οὐ λέγει τοὺς ὀϊστοὺς ἐκβάλλειν 

ἠνάγκαζον, ἀλλὰ τὰς ἀκίδας τῶν ὀϊστῶν, ἵνα καύσωσι τὰ ξύλα αὐ- 

τῶν. 1). 

291, 9. ἐξηρημένα] ἐκλελεγμένα ἢ ὑψούμενα. Β. 

2,.1,12. Ξενοφῶν] Ξενοφῶν περὶ ἑαυτοῦ μέμνηται. [.. 

2,1, 1ὃ. ὑπήγετο] ὑπετίθετο. Β. 

2.1, 20. ἄξιοι] τὸ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀποδέδωκε σχῆμα. ἐχρῆν γὰρ εἰ- 

πεῖν πλείονος ἂν ἀξίους εἶναι. 1). , 
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2. 25 16. εὐθύωρον] αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 1. 

2, 2, 20. σαφῶς πάνυ μεταφέρει τὴν αἰτίαν τοῦ φόβον. αὐτοὶ μὲν 

γὰρ κατὰ ἀλήθειαν ἐδειλίασαν. ὃ δὲ μηδενὸς ἀφέντος ὄνον ἐπίτηδες 

τὰς ([Δο]η8) ποιεῖται, ἵνα λοιπὸν θαρσήσωσι λέγοντές ποτε ἀπέλυσε 

τὸν ὄνον αὐτοῦ μεταξὺ τοῦ στρατεύματος καὶ διὰ τοῦτο ὃ θόρυβος 

ἐγένετο. 1). 

2. 3. 1οΟ. τάφροις καὶ αὐλῶσι] ταῖς διώρυξιν" ἄλλοι δὲ λέγουσι στε- 

ναῖς ὁδοῖς. ἔχομεν δὲ τὴν λέξιν καὶ παρὰ τῷ “Ηροδότῳ. Ὁ. 

2. 3,11. βλακεύειν) βραδύνειν καὶ μαλακίζεσθαι: λέγει δὲ τῶν αὖ- 

τοῦ στρατιωτῶν. 10. 

2. 3.15. τραγήματα] τροφάς. 1. 

2, 4. 5. ἐφεστήξει] πόρρω τῆς παρατάξεως σταθείς. 1. 

2, 4: ὃ. ᾽Ορόντας] ἄλλος ἐστὶν οὗτος ὁ ̓ Ορόντας" ὃ γὰρ ἕτερος, ὡς 
ἔγνωμεν, ἀπέθανεν" ἦγεν οὖν οὗτος τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ὡς εἰς οἶκον 

ἀπιών. 10. 

2, 4, 19. οὐκ ἀκόλουθα] ὅ ἐστιν οὐ σύμφωνα ἀλλήλοις ἐναντία. 

εἶτα ἐπιφέρει πῶς. Ὁ. 

2. 4, 22. ἐν τῇ χώρᾳ] ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι ἐν αὐτῷ ποταμῷ νῆ- 

σός τις ἣν καὶ λέγει. Ὁ. οἱονεὶ καταφυγὴ. διότι δύνανται φυγόντες 
ἐκεῖ εὐπορῆσαι πάντων ἐπιτηδείων. 1). 

2. 4. 26. τὴν ἐπίστασιν] τὴν προσοχήν. 9. 

2, 4, 2ὃ. ἄλλος ἐστὶ Τίγρης καὶ ἄλλος Πίγρης. Ὁ. Κααιναῖς] γρ-: 
καὶ Κανναῖς. Ὦ. 

2, 591. Ζάβατον] τὸν ᾿᾽Ορρόντην καλούμενον. Ὦ. 
2, 55 7. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον] ὡραῖον. Β. 

2, 5910. ἔφεδρο»] ἔσχατον. 1. 

2, 5.11. Κύρου] ἀμειβόμενος γὰρ αὐτὸν τὸν Τισσαφέρνην ὁ ̓ ᾿Αρτα- 

ξέρξης δέδωκεν αὐτῷ τὴν Κύρου σατραπείαν καὶ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἕλ- 

ληνικῶν (1, 3) καὶ ὧδε πρὸ δύο σελλιδίων (σελιδίων, 1. 9, 7.) Ὁ. 

2, 5,913. κολάσεσθε) σημείωσαι. Β. 

2. 5515. Τισσαφέρνους κατὰ τῶν Ελλήνων παραβάσιον. Ὁ. 

2, 5. 1ὃ. ταμιεύεσθαι] παραφυλάττεσθαι. 10. 

2: 5: 20. παρέλκεται τὸ ἔπειτα. 1). 
ἢ, 

2, 55 23. τιάραν] σημείωσαι ὅτι οὗτος θηλυκῶς εἶπε τιάραν, ὃ δὲ 

ε ’ ες ΚΌΡΑ ΄“- Ἷ “ “ 3 ᾿, -“, ε ΄-΄ 

Ηρόδοτος ἐν α΄ ἀρρενικῶς τιάρην. μεταφορικῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὑγιᾶ 
2 ’ 

καὶ ὀρθὴν ἔχειν τὴν γνώμην δύναται ὃ συμμάχων καὶ φίλων εὐνοίᾳ 
“ [4 »: Ν ’, 5 Εις. σι 

θαρρῶν ὥσπερ ἐγὼ δυναίμην ἔχων ὑμᾶς. 10. 

2. 55 30. ἔστε διεπράξατο] ἀντὶ τοῦ ἕως οὗ ἐποίησεν. 10. 
“-“ ΄ι ͵ὕ Ν ’ 

2, 55 37. φησὶν ἐν τῇ ἑξῆς ἱστορίᾳ ὅτι Προξένῳ πεισθεὶς συνανέβη 
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2, 55 41. δίκαιον γὰρ] γνωμικόν. Ἐ. 

25,6, 1. φιλοπόλεμος ἐσχάτως] οὕτω, φησὶ, φιλοπόλεμος ἣν ὅτι ἕως 

μὲν ἐπολέμουν οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, οὗτος ἐν τῇ ̓ Ελλάδι 

ἦν, ὡς δὲ εἰρήνη ἐγένετο, ἀπῆλθεν, ἵνα πολεμήσῃ ἀλλαχοῦ. ἰστέον δὲ 

ὅτι τὸ ἐσχάτως οὐκ ἐπὶ κακοῦ εἴρηται νῦν" ἐγκωμιάζων γὰρ αὐτὸν τοῦ- 

το εἶπεν. 1). 

2, 6, 4. ἔφοροι] ἔφοροι παρὰ Λακεδαιμονίοις τὸν ἀριθμὸν ε΄, οὺς 

ἐφόρους ἐκάλουν διὰ τὸ ἐφορᾶν τὰ τῆς πόλεως πράγματα. ἢ). 

2, ό, 4. τελῶν] ἀρχῶν. Β. 
« ΜΝ “5 “" 5 , Ν ’ Ν γ ς 3 Ν 

2, 6, 6. ὡς ἤδη εἶπεν, εἶτα ἐπάγει διὰ τί. καὶ ἔστι τὸ ᾿Ισοκρατικὸν 

(Ρ. 5, Ὁ), ἐὰν ἧς φιλομαθὴς, ἔσῃ πολυμαθής. 1). 

2, 6. το. ὁ νοῦς οὗτος" ἔλεγε, φησὶν, ὅτι ὀφείλει ὃ στρατιώτης φο- 
δ . ΣΟ, Ν δ 5. ν ν “- ΄ 

βεῖσθαι τὸν στρατηγόν᾽ ἐὰν γὰρ φοβῆται αὐτὸν καὶ ταγῇ φύλαξ, φυ- 

λάττει σφοδρῶς, καὶ εἰ βουληθείη ἀποστῆναι τῶν φίλων, ἄνευ αἰτίας 
ἈΝ τὰ Ἂ ᾽ὔ ᾿ς ἈΝ ’ 

τινὸς οὐκ ἀφίσταται, δεδιὼς τὸν στρατηγόν. Ὦ.. 

2, ὅ, 11. τὸ στυγνὸν, φησιν, αὐτῷ ἦν, ἀλλ᾽ οὐ σφοδρόν. θέλει γὰρ 
: ἤβας Ν » Ν ἣν, Ἂ Α, εἰ Φ Υ ἴω 

αὐτὸν φοβερὸν ὄντα πρὸς τοὺς στρατιώτας καὶ μὴ ὡς ἔτυχε μειδιῶντα 

σημᾶναι. 10. 

2, 6, 2ο. εὐμεταχειρίστῳ] εὐχερῶς δυναμένῳ μεταβληθῆναι. 1). 

2, 6, 21. οὗτος ὁ Μένων, οὗ καὶ ὃ μέγας μέμνηται Πλάτων ὡς παν- 
΄ δ Ως. α ᾽ 1 δι. ΄“ , , οὔργου. τούτου καὶ ὁμώνυμος διάλογος παρ᾽ αὐτῷ τῷ Πλάτωνι. τάχα 

δὲ καὶ τοὺς περὶ ἼΑνυτον κατὰ τοῦ Σωκράτους οὗτος διήγειρεν, ὡς ἐν 
2 ᾿ 4 “ ’ὔ , ἐκείνῳ τῷ διαλόγῳ γέγραπται. 1). 

2, 6, 28. ὡραῖον λέγει κατὰ τὴν ὄψιν" ἴσως δὲ διὰ τὴν αἰσχρότη- 

τα. Ὁ. 
2, 6, 20. κάλλιστος] ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς κάλλιστος θάνατος. 17). 

Μάρκελλος (Μαρκελλῖνος) ἐν τῷ Θουκυδίδου βίῳ (Ρ. χν!. 64, Ατ- 

π0]4.) Ξενοφῶν δὲ Μένωνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος ἑταίρῳ διὰ τὸν 

πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. Μ.Ο. 

2, 6, 20. ἤστην] ὑπῆρχον. 1. 

4,1. 7. λώιον] βέλτιον. 1. 
’ » Ν “ δ Γι δι ,ὔ “ 4,1. 14. πρεσβύτερος] ἀντὶ τοῦ τίμιος ἢ, ὅπερ ἄμεινον, γέρων, ὅ 

ιν ἂν “ ᾿ ἜΣ ΄, 
ἐστι συνετός" ἣν γὰρ προβεβηκὼς τῇ ἡλικίᾳ. 1). 

4,1, 18. τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ἵνα. Ὦ. 

4,1, 20. ὅρκους ἤδη] οὐκ ἠδ" λ΄ Β. ἴῃ πηᾶΡρ'. ἸΔΟΘΙΌ. 
τ 

4,1, 21. ἃθλα] λείπει τὸ ἐκείνοις. τὸ Δημοσθενικόν. 1). (Υ΄. δά 

3. 25 26.) 
4,1, 23. καὶ ψύχη καὶ θάλπη] καὶ ψυχρὰ καὶ καύματα. Β. 
2,1, 25. ἐρύκειν] κωλύειν. 1. ᾿ 
3,1. 27. τὸ ὅτε μαζυλογία (μεταξυλογίαλ) δὲ ἔστιν. 10. 

σο 
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4.1, 43. μαστεύουσι] ἐπιζητοῦσιν. 1. 

2, 2.11. σημείωσαι ὅτι οὐχ ἱστορεῖ τοῦτο Ἡρόδοτος. Ὁ. 

---- τὰ Μαραθωνιακὰ λέγει. 1). 
2, 2, 12. χιμαίρας]) αἶγας. 1. 

Ρ- ΄-“ ’ ’ 

4, 2, 22. ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι] οἱ γὰρ βάρβαροι ἐξηπά[ἰτη]σαν αὐ- 

τοὺς διαβῆναι τὸν Τίγρητα ποταμὸν, ζήτει ὄπ[ι]σθεν͵ εἰς φυλλ. 79. σ΄. 

καὶ οὐχὶ μόνον διέβησ[αν] τὸν Τίγρητα ποταμὸν, ἀλλὰ καὶ τὸν Φύσκον 
ἈΝ ἈΝ “ καὶ τὸν Ζάπαταν. Β. 
“5 ’ ς ῇ τς Ἀ “ 5... ΧΝ Ν ’ ’ “ 

ἐσχημάτισται ἡ φράσις ἀντὶ τοῦ οὐδὲ τὸ γόνυ παρέχοντες βρέχειν 

τοῖς διαβαίνουσιν. 10. 

3, 2: 23. οἱ ποταμοὶ διοίσουσιν) διαφέρουσιν, ἀλλὰ καὶ πρόσω τῶν, 

πηγῶν εἶσιν ἄποροι καὶ πρὸς τὰς πηγάς. Β. 

3: 2, 26. πέμπονται] οἱ Ἕλληνες δηλόνοτι ἐνθάδε. Β. 
΄ ΄ Ν ἡ. ν στ ΄ ΕΝ -ν" 

κλήρους] κλήρους λέγει τὰς οὐσίας αἱ ἀπεκληρώθησαν ἑκάστῳ" ὁ δὲ 
“ ’ ᾿ “Δ [ Υ̓͂ 2 οἷς ᾿ ε “ ᾿ς νοῦς, δυνάμεθα, φησὶν, οὺς ἕκαστος ἔχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ἑαυτοῦ κλήρους, 

ΟΦ. "9 5 ’ὔ Ν ’ 5 ’ νΜ ΄ ΩΥ Φ 

ὃ ἐστιν οὐσίας, ἐνθάδε ἐνέγκαντες εὔποροι γενήσεσθαι" ὃ εἶπε Δημο- 

σθένης ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς (Ρ. 41. 24) ὅτι τὰ κτήματα ἄθλα κεῖνται" 

ἐν μέσῳ τοῖς πονοῦσιν ἀκείνων (816, Τογέαβξθ. ΡΓῸ πονοῦσι κἀκείνων) 
γίγνονται. 10. 

8, 2,31. ἢν δέ τις ἀπειθῇ} ἵνα μὴ ἐπιβουλεύσωσιν ἡμῖν δηλον- 

ότι. Β. μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους] ταῦτα λέγει διὰ 
Ν “ “ 5 “ 3 “-“ - “᾿ «ε ’ Ν " ᾽ 

τὸν Κλέαρχον, ὅστις ἐπέτρεπεν αὐτοῖς κακοῖς εἶναι ὁπότε ἔλεγεν αὖ- 
τοῖς ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς πρὸς Τισσαφέρνην, 
Ὁ ϑ “ ΑΣ “- Δ. 5 ΄ “- 7 3. δ δ 
ὅπερ εἶναι κακῷ καὶ ὑποχαλοῦντι καὶ ἐνδιδόντι τοῖς πολεμίοις ἀνδρί. Β. 

3. 2 26. πλαίσιον) ὅ ἐστι τετράγωνον. ἔχομεν δὲ τὴν λέξιν καὶ 

παρὰ Θουκυδίδῃ (6, 67) καὶ ἐν ταῖς Ελληνικαῖς (4, 3, 4). Ὦ. 

2. 3, 5. τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον) διὰ τοῦτο δὴ ἐβούλοντο καὶ οὗτοι 

ἀκήρυκτον εἶναι πόλεμον, ἵνα ὥσπερ ἐκεῖνοι ἀκηρύκτως καὶ δολερῶς 

καὶ κρυφίως αὐτοῖς ἐπετίθεντο πολλάκις, οὕτω καὶ οἱ Γἕλληνες ἀκη- 
Ἁ 7 5 ΄- ρυκτὶ πολεμήσωσιν αὐΪτοῖς]. Β. 

διέφθειρον δὲ λέγει ἀντὶ τοῦ ὑπενόθευον. 1). 

3,3, 15. ἐρύματος] ἑλκύσματος, ἀπὸ τοῦ ἐρύω, ὃ σημαίνει τὸ ἕλ- 
κω. Β. 

3,3,1ῆ. μολυβδίσιν] ἔστι γὰρ εἶδος σφενδόνης αἷς ἔνεστι μόλιβδος. Ὁ 

3. 3.18. τὸ πέπανται ἀντὶ τοῦ κέκτηνται. καὶ ὃ ποιητὴς (1]. Δ, 

433) πολυπάμμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ. 1). πάω. κομίζομαι. 1. ἀτέ- 
λειαν] τέλεια σημαίνει τὸ ἀνάλωμα. καὶ ἀτέλεια τοὐναντίον" ἢ ἀτέ- 

λεια πολυτέλεια' τὸ γὰρ α καὶ στερητικὸν καὶ ἐπιτατικόν. Β. 
3... ΓῸ ἕτερα ζῶα δηλονότι. ὁ δὲ νοῦς ὡς δεῖ ἐπιλέξασθαι τοὺς 

σ 

ἵππους τοὺς νῦν σκευοφοροῦντας καὶ δοῦναι τοῖς ἱππεῦσι καὶ ἕτερα ζῶα 
σκευοφόρα ἀντὶ τῶν ἵππων. Ὁ). 
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ΧΩ ᾿ς 

8, 3, 20. τὰς στολάδας τινὲς λέγουσιν εἶδος ἐνδύματος εἶναι ὑπὸ 
τὸν θώρακα ἐμβαλλομένας. τινὲς δὲ γράφουσι στολάδας (510)---λέ- 

Ν 4 Φ Ὁ“ Ἀ 3᾽ οὖν γουσι τὰ γουννία ὅτι ὥσπερ στολαὶ εἰσίν. 1). 

4, 4, 3. χαράδρας] διῶρυξ πηλοῦ μεστή. 1. 

4, 4. 4. κατειλήφει] περιεκύκλωσεν αὐτοὺς δηλονότι] καὶ προκα- 

τειλήφει. Β. 

2, 4,10. κογχυλιάτου] κογχυλίας λίθος καὶ κογχυλιάτης, λίθος 
σκληρὸς ἔχων ἐν ἑαυτῷ κογχυλίους τύπους. Ἐ. 

84.:4,11. Μῆδοι] ἀεὶ Μῆδοι καὶ Πέρσαι πολέμιοί εἰσι καὶ ποτὲ 
᾿Ν “ Ν ’ ν 5 5 7, “- 

μὲν ἀφίσταντο, ποτὲ δὲ προσεχώρουν. καὶ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Ἐλληνι- 

κῶν ἴ2, 30.}. 1). 

4.4, 12. ἐμβροντήτους  καρδιοπλήκτους, μαινομένους, ἔκφρονας. Ἐ. 

4, 4, 21. ἕξ λόχους] λόχος ἀνὰ η΄ ἢ ιβ΄ ἢ ις΄ ἄνδρας. πεντηκον- 

τῆρας ] πεντηκοντῆρας καὶ ἐνωμζτο!ίαᾳιιῶ τοβθοία)] οὐ τοὺς ἄρχοντας 

τῆς πεντηκονταρχίας (στῆς ΘΧ ΠσογΓοοί.) καὶ τῆς ἐνωμοτίας, ἀλλὰ 

τοὺς ἐν [ἐνω Ϊμοτίᾳ καὶ ἐν πεντηκονταρχίᾳ (πεντηκο͵ στη] 6Χ ΘοτΡθού.) 

τεταγμένους εἰ (ΓΟ] Ια τοβϑοία) ἔστι δὲ ἣ πεντηκονταρ (ΓΟ]Ιατἃ 16- 
βϑοίδ : στή ΟΧ. οογγθοῦ.) ἀνδρῶν ὕ, ἡ δὲ ἐνωμοτία ἀνδρῶν ἢ ἢ, οὗ τθ- 

Πα 1115 ΓΤ ΘΘΟὔΒ γϑυθῖι 566. ἢ κε. Β. 
᾿' ἢ “- ’ Ν Ν 8. 4, 22. στενότερον] στενώτερον κοινῶς. στεινότερον κατὰ τὸν 

ὔ “᾿ , ,ὔ ᾿ , Ν Ἂ, ͵ 3 ’ 
κανόνα τὸν καθόλου γραπτέον ἀναλόγως καὶ τὸ ξεινότερον καὶ ξενώ- 

τερον. Ἡ. διέχον λέγει αὐτὸ τὸ διάκενον. 0. 
8.) 4, 22. ἐπεὶ παρήεσαν οὗτοι] παρήεσαν οὗτοι, παρήρχοντο. ἀπὸ 

τοῦ εἶμι τὸ πορεύομαι, ὁ παρακείμενος εἷν εἷς εἶ ἴτον ἴτην ἴμεν ἴτε 
κε Ὗ Κα ΝΕ “ “ Χ “ “- ἴσαν καὶ πλεονασμῷ ἤισαν καὶ ὑπογραφῇ τοῦ ι καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε 

ἦεσαν καὶ παρήεσαν. Β. 

83, 4, 24. οἵτινες γήλοφοι : τὸ δὲ καθῆκον ἀντὶ τοῦ ἐκτεταμένοι 
3 9.ῸΝ Ν ᾽ὔ Ν Ν ’ 5 Γῳ δ “ δἰ Ψ' ἦσαν : οὐδὲ γὰρ δύνανται εἰς τοὺς γηλόφους ἐπιβαίνειν εὐχερῶς οἱ ἵπ- 

ποι. Ὁ. 

4. 4, 34. λείπει καιρὸς, ἵνα ἢ ἣν καιρὸς ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις. 1). 
᾿ ᾿ 2 Ν “ Υ ου νρι ς ς ΄ δυο νςνΐ . 2, 4, 35. ἐπισάξαι] ἀντὶ τοῦ χρείαν ἔχει ὁ ἀνὴρ ὁ Πέρσης ἐπὶ τῷ 

ΓΣ “-»- Ν ! “ΨΨ 5" ΄“ ἣν Θ᾽ “"" Ν “ἢ, ΤῸ Ἁ ἵππῳ βαλεῖν τὸ σάγμα, ὅ ἐστι στρῶσαι τὸν ἵππον. εἶπε δὲ αὐτὸ καὶ 

ἐν ταῖς Παιδείαις (2. 3, 27). 10. 
Ν Ν ΄- 2 Ν »“ ἸΘΡ ῳ ὔ Ν πὰ τρῶν 

3, 4, 46. πρὸς τοὺς παῖδας] ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ παίδων καὶ ὑπὲρ γυναι- 

κῶν. 10. 

2, 5; 16. λείπει τοὺς ἄνδρας, ἵνα ἦ τοὺς ἄνδρας αὐτῶν ἐνῆν πρὸς 

ἐκείνους ἀπιέναι καὶ τοὺς ἐκείνων πρὸς τοὺς τούτων. Ὦ. 

4; 1, 4. ἄγκεσι] συνδένδροις καὶ ὑλώδεσι τόποις. . μυχοῖς} 
καταδύσεις. 1. 

4: 2,6. ἀλλὰ μαστὸς ἣν] οὗτοι, φησὶν, οἱ Ἕλληνες νομίζοντες 
κατέχειν τὰ ἄκρα οὐ κατεῖχον τῇ ἀληθείᾳ. εἶτα λέγει τὴν αἰτίαν διὰ 

͵ ἐ ἵν 

σ 6.7 
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ἕ “ Ν ι ἘΠΞ δ ε ε Ἢ ΨΜ ’ “ τί: ὅτι μαστὸς ἦν' μαστὸς δέ ἐστιν ὃ προεξέχων τοῦ ὄρους τόπος ὧσ- 

περ κρημνός. Ὁ. μαστός] ἀκρώρεια. ἐξοχὴ ὄρους. 1. 
4: 2, 8. ἀνείμων] ἀνεῖλκον. 1. 
4; 2, 12. ἀντὶ τοῦ κατὰ τούτων τῶν κατεχόντων τὸν ἄλλον λόφον. 

Ν Δ, Τὸ ’ὔ ἔστι δὲ ἀπόλυτον. 1). 
4: 2, 15. εἶπε γὰρ ἄνω ὅτι οἱ θέλοντες καὶ οἱ ἄριστοι προκαταλαμ- 

βάνουσιν αὐτὸν τὸν τόπον. Ὦ. 
ε “ ε 5 ἈΝ »} Ν ε Ν ε Ν , Ν ΄ν 4. 2, τό. ὁμαλεῖ]) ὡς ἀπὸ εὐθείας τὸ ὁμαλὲς, ὡς τὸ ἐπιβαρὲς τῷ 

»] “ ἐπιβαρεῖ. 1). 

4: 2, 18. ἀντὶ τοῦ εἰς τὸ ἐναντίον αὐτῶν μέρος καὶ καταντικρύ. 10. 
ε Ν « ’ὔ ἑρμηνεὺς] ὁ δραγούμηνος. Α. 

4: 3, 6. τουτέστι δυναμένοις εἰς τὸ βάθος δύνειν. ὁ δὲ νοῦς" οὕτως 

ἰσχυρὸς ἐδόκει ὃ ποταμὸς οὐ μόνον ἄνδρας ἐμπεσόντας ἕλκειν ἀλλὰ 

καὶ μεγάλους λίθους. Ὁ. 

4, 3.11. μαρσίππους] σάκκος. 1. 
4, 12. ἐγχειρίδια] ξίφος. 1. πρόσθεν λέγει ἀντὶ τοῦ ἔμ- 

7 ΄σ΄ ΄ ε Ν “-“ ΝΜ Ν ,ὔ 5 

προσθεν μέρος τοῦ ποταμοῦ. ὃ δὲ νοῦς" ἔφασαν δὲ πορευομένοις ἐπὶ 

τὸ ἔμπροσθεν διαβῆναι καὶ μὴ βρέξαι τὰ αἰδοῖα οὕτως ὀλίγον ἣν τὸ 
“ »] 9 7 “ , ὕδωρ ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει. 10. 

4; 3, 25. ἐνωμοτίαν] τάξις τις στρατιωτικὴ ἀνδρῶν εἴ(έ) καὶ εἴκοσι 
Ν ! Μ Ά, ,3 9 , 3 Ν Ν ’΄ Ν παρὰ Λακεδαιμονίοις. εἴρηται δὲ ἐκ τοῦ ὀμνύναι αὐτοὺς μὴ λείψειν τὴν 

τάξιν. 1. 

4. 3, 28. καταχρηστικῶς τὸ διηγκυλισμένους τοὺς τοξότας" ἐπὶ γὰρ 
- Ν , εξ ὧν “ ας, " ᾿ς 58 | 

τῶν πελταστῶν κυρίως ἡ λέξις κεῖται οἱ π τινα ἔχουσιν εἰς ἣν ἀγκυ- 

λοῦσιν, ὅ ἐστι παραστρέφουσι τὸ παλτὸν. καὶ οὕτως ῥίπτουσιν. ἐκ δὲ Ροσυ ; ρ 
τῆς καταστροφῆς νοητέον εὐχερῶς 1). 

4: 4;2. σατράπῃ] οὐ λέγει ποίῳ, ἀλλ᾽ ἁπλῶς τῷ ἔχοντι τὴν σατρα- 
πείαν τῶν ἐκεῖσε μερῶν. τύρσεις δὲ λέγει οἱονεὶ φρούριά τινα καὶ 

τείχισμα ὡσανεὶ πύργους. 1). τύρσεις] τὸ ἐν ὕψει φκοδομημέ- 
νον. 1. 

“ Ἁ Ἁ ’ὔ ᾿ “ ’ Ν Ν. ; 

4; 4,11. ἀλεεινὸν τὸ πηγνύμενον, φησὶ, τῆς χιόνος καὶ μὴ διαλυό- 
, ὥϑδο, κ᾿ Ν , ΙΑ 5 ᾿ ε νι - , 

μενον θερμότερον ἦν᾽ τοῦτο γὰρ λέγει τὸ ἀλεεινὸν, ὡς καὶ Ἡρόδοτος 

(2, 35). ἀλεεινῆς τῆς χώρας, ὅ ἐστι θερμῆς, λέγει ἘΡΡῚ τῆς Λιβύης" καὶ 

ἐν τῇ η΄ τῶν Παιδειῶν (6, τα ἢν ὁ Ξενοφῶν πάλιν ἐχρήσατο τ΄ λέξει. Ὦ. 
ἀ ἦν τὸ. δ πρυ κοπὶς ἢ πέλεκυς. 1. Ξ 

, “ ΄-“- ἤ « ᾿, 

4: 5: 6. ἔς τε ἀντὶ τοῦ ἕως οὗ εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς φθάσῃ ἡ χιὼν 
Ἁ [ ’ 3 “ καὶ ποιήσῃ βόθρον οὐχ ἵστατο. ἴ0. 

4; 5: 7. ἐβουλιμίασαν) εἶδος νοσήματος ὅταν τις πολλὰ ἐσθίων 

μηδέποτε κορέννυται. 1). ἐπείνασαν 1. 

4; 5: 9. κνέφας] σκότος, νύξ. 1. 
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4. 5. 12. κινοῖτο] ἐθερμαίνετο γὰρ διὰ τῆς κινήσεως. Ὠ). 

4: 5» 14. καρβάτιναι] εἶδος ὑποδήματος. 1. 

4, 5: 26. ἰσοχειλεῖς] ἢ ἴσους τοῦ χείλους τῶν κρατήρων ἢ ὁμοίως 

θάλλουσαι τῷ χιλῷ, ὅ ἐστι τῷ σίτῳ. 10). 

4, 5, 27. ἀμύζειν] ἕλκειν, σπαράττειν. 1. συμμαθόντι] τῷ εἰ- 

θισμένῳ καὶ μαθόντι πίνειν αὐτό. 1). 

4; 5.32. ὥσπερ βοῦν] ὅ ἐστι δαψιλῶς" τὸ γὰρ τοῦ βοὸς ὄνομα 

ἐπὶ τοῦ μεγάλου λαμβάνεται ἔνθεν καὶ βούπαις καὶ βούλιμος. 1). 

4; 5. 33. ὅ ἐστι δούλους ὄντας καὶ διακονοῦντας : αὐτοῖς τοῖς δια- 

κόνοις ἔλεγον ὡς νέοις καὶ μηδὲν εἰδόσι διὰ τὸ βάρβαρον τί δεῖ 

ποιεῖν. 1). 

4) 5; 26. περιδεῖν] ἀντὶ τοῦ δεσμεύειν: ταῦτα γὰρ ὡς βράκια 

ἐποίουν. 1). 

4. 6, 12. κλέψαι] οἷον λαθεῖν καὶ παρελθεῖν. κατὰ τοῦτο τὸ μέρος 

ὃ καὶ ἐδείκνυεν. τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ἵνα. ἔστι δὲ ὁ νοῦς οὗτος" καὶ πολὺ 

ῥᾷόν ἐστι νύκτωρ ἀμαχεὶ πορεύεσθαι, ἵνα μόνον ὁρᾷ τις τὰ ἐγγὺς τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ, ἢ μεθ᾽ ἡμέραν μαχομένοις, ἡνίκα καὶ τὰ πόρρω τις 

ὁρᾷ. Ὁ. 

45 6, τ4. ἀτὰρ] ὅμως 1. ὅσοι τ. ὃ. τουτέστι ὅσοι ὅμοιοι ἀλλή- 

λοις Λάκωνες ἐστέ. Ὦ. 

4: 6. τὃ. ἀντὶ τοῦ ὁμοίως αὐτοῖς ὄντας" καὶ ἡμᾶς ἐν τοῖς ἄκροις, ὅ 

ἐστιν ὡς αὐτοὶ ἔχουσι τὰ ἄκρα καὶ ἡμᾶς ἔχοντας. σὺ, φησὶν, ἀπόστει- 

λόν τινας ἐξ ἀνάγκης, ἐὰν μή τινα ἐθέλωσιν ἀπελθεῖν ἐκ προαιρέ- 

σεως. Ὦ. 

4: 6. 21. ἰδοὺ καὶ ἐνταῦθα διαφορὰ δείπνου καὶ ἀρίστου. 1). 

4: 6. 25. βάδην] κατὰ μικρόν. 1). 

4. 7: 2. αἱρετέον] ὅ ἐστι δεῖ ἡμᾶς αὐτὸ χειρώσασθαι. 1). 

4; 7. 4. ἀντὶ τοῦ τί ἐκώλυσέ σε εἰσελθεῖν πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν. Ὦ. 

4. 7, 6. ἀντὶ τοῦ ὧν ὑποκάτω" ἐὰν, φησὶ, ὑποκάτω τῶν πιτυῶν τού- 
τῶν στῇ τις, τί ἔχει παθεῖν δεινὸν ὑπὸ τῶν λίθων ; 10. 

4, 7. 13. ἐπιλαμβάνεται] ὅ ἐστι κατέχει αὐτὸν, ἵνα λάβῃ τὴν στο- 

λὴν παρ᾽ αὐτοῦ καλὴν οὖσαν. 1). 

4: 7; 15. ἤτρου] τοῦ ὀμφαλοῦ. Ὁ. πτέρυγας λέγει τὰς περόναςο 
λέγει οὖν ὅτι ἀντὶ τῶν περονῶν σπάρτας ἐδέσμουν. Ὦ. ᾿ 

4, 7, 16. ξυήλην] ἀσπίς. 1. μίαν λόγχην] θέλει εἰπεῖν ὅτι καὶ 
πάμμακρον ὃν τὸ δόρυ μίαν εἶχε λόγχην ἔμπροσθεν, οὐ μὴν καὶ 
ὄπισθεν. 10. 

4; 7. 25. κολωνὸν] γῆς ἀνάστημα. 1. 
4: 8, 5. οἱ γὰρ Μάκρωνες ἔθνος Πελασγικόν. Ὁ. 

4: 8,14. ὠμοὺς] παρὰ τὸ “Ὃμηρικὸν ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον. Ὦ. 
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4, 8, 21. ὡς ἀπὸ καθαρτηρίου: φάρμακον γάρ φησι τὸ καθαρτήριον, 

ὡς καὶ ἐν τῇ ἕκτῃ. 1). (Υ. δα 6, 4, 11.) 
4: ὃ, 25. δρόμου] τόπου ἐπιτηδείου πρὸς δρόμον. Ὦ. 

4, ὃ, 26. αὐτῶν τῶν θυομένων καὶ ἱερουργουμένων" τοῦτο γὰρ ὑπο- 

σχόμενοι ἦσαν θύειν ἐκεῖσε ἔνθα εἰς ᾿Ελληνίδα πρῶτον πόλιν ἔλθω- 

σιν. ἣ γὰρ Τραπεζοῦς φιλία ἣν πόλις, καθὸ Ἑλληνικὴ ἦν" ταῦτα δὲ 

ἤμελλον δοῦναι γέρας τοῖς νικῶσιν. Ὦ. 
4, 8, 27. δολιχόν ἐστι τὸ ἑπτάκις ἀνελθεῖν καὶ κατελθεῖν, ἤγουν 

πλεονάκις περικάμψαι (παρακάμψαι ΗἩ.1.1Κ. ῖο ἀφδπβϊποηξθ5), ὡς καὶ 
παρὰ Πινδάρῳ (Ο)]. 12. 1Π501.} γέγραπται δολιχόδρομον (516). Ὠ. 

5.1, 4. οὗτος ὁ ̓ Αναξίβιος οὐκ ἔστιν εἷς τῶν συναναβάντων μετὰ 

Κύρου, ἀλλὰ Λακεδαιμόνιος, ὃς ἐπέμφθη περὶ Ελλήσποντον φυλάξαι 

τὰ χωρία, ἂ εἶχον ἐκεῖ οἱ Λακεδαιμόνιοι. Ὁ). 
5, 2, 3. μητρόπολις ὄνομα πόλεως. λέγει δὲ καὶ Θουκυδίδης ἐν τῇ 

τρίτῃ (1το7) ὅτι ἐστὶν ἐν τῷ "Άργει τῷ ᾿Αμφιλοχικῷ πόλις οὕτω κα- 

λουμένη. Ὁ. 

5. 2, 5. σκόλοπες] ξύλον ὀξύ. 1. τύρσεις] τὸ ἐν ὕψει ῳκοδο- 
μημένον. 1. 

5. 2. 7. ἄφοδος] ἡ ὑποστροφή. Ὦ. 
5, 2, 12. διηγκυλισμένους) τὸ ἀκόντιον μετοχειριζόμενον, ἀντὶ τοῦ 

ἐν μασχάλῃ κρατῶν τὸ δόρυ. 1. 

5, 2, 18. ἐφέροντο] εἰσήεσαν. Ὦ). τοὺς φεύγοντας ἐκ τῶν πο- 
, Μ , Ψ 55 ΄ ,ὔ ἃ ὧν ς ’ 

λεμίων. Ὁ. εἴσω λέγει ἐν τῷ φρουρίῳ. λέγει δὲ ὅτι ὃ βουλόμεπος 

ἁρπάσαι τι εἰσίτω καὶ δεσπότης γινέσθω οὗ ἂν λάβῃ. τοῦτο δὲ 

ἐποίει, ἵνα μὴ φύγωσι καὶ ἡττηθῶσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ κέρδει εἰσίω- 

σιν. Ὁ. 

59 2, 20. θύρεθρα] θυρώματα. 1. 

5, 2, 20. πέλται] λόγχαι καὶ ἀσπίδια τετράγωνα. 1. 

5.3, ὅ. ταῦτα ἐγένετο ἐν τῇ α' τῶν Ἑλληνικῶν" ὕστερον γὰρ τού- 

των εἰσὶν αἱ “Ἑλληνικαί. 1). ἠγανάκτουν γὰρ οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅτι 

Κύρῳ ἐχθρῷ ὄντι συνεμάχησαν" ἄλλοι δὲ ὅτι φησὶν (816) ἀπήει πολε- 

μήσων. Ὦ. χαριεῖσθαι] ἀντὶ τοῦ οὕτως ἀναθεῖναι ὡς νομίζεσθαι 

χαρίζεσθαι τῇ θεῷ ὁ νεωκόρος αὐτός. ΤῸ. ἔφυγε] ταύτης μέμνηται 

τῆς φυγῆς καὶ ἐν τῇ ζ΄. τὸ χωρίον δὲ τοῦτο ἐχαρίσαντο αὐτῷ οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι οἰκεῖν ἐκπεσόντι ὑπὸ ᾿Αθηναίων. 1). 

5. 3, ὃ. ἀνεῖλεν) ἐμαντεύσατο. 1. 

55 3, 10. Φολόης] ὄνομα τόπου. 1. 

5; 4..2. Μοσύνοικοι ἐκαλοῦντο παρὰ τὸ ξυλίνους οἴκους ἔχειν. 

μόσσυνος γὰρ ὁ ξύλινος οἶκος ἐπιχωρία φωνή (516). 1). περὶ τῶν 

Μοσσυνοίκων φησὶν ὁ ̓ Απολλώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ ποιήματι. Ὦ. 

ξ 
Ε 
- 
Ε 
ἃ 
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δ, 4. 5. οὐκ ἔχομεν) καὶ μὴν ἦσάν τινες πλέοντες" λέγομεν οὖν 

ὅτι λείπει τὸ ἱκανά. 1). κολακεύοντος τὸ ῥῆμα. 10. 
5, 4. 12. κρωβύλον] πλέγμα τριχῶν εἰς ὀξὺ λῆγον. 1. σαγά- 

ρεις] κοπὶς ἢ πέλεκυς. 1. 

5. 4; 22. ἐκαλλιέρησαν] θύσαντες θεῷ φιλόν. 1. 
5.5 4, 27. γρ. νενημένων" συναχθέντων καὶ σωρευθέντων. 1). ζ(ειαὶ} 

εἶδος κριθῆς. 1. 

5. 4, 28. ἀμφιφορεῦσιν) ἀγγεῖόν τι. 1. τεύχεσι] σκεύεσι. 1. 

55 4, 20. ἀνοκαίων] ὅ ἐστιν ἀνωγαίων. ἢ). διαφυὴν] ὅ ἐστι διάρ- 

ρηξίν τινα, ἔνθα καὶ κλῶνται, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ μονόβαν ὄντα. Ὁ. 

δ. 4. 32. ἀνθέμιον εἶδος βοτάνης δι’ ἧς ἔστιζον καὶ κατέγραφον τὸ 

σῶμα.----οὕτως καὶ ᾿Απολλώνιος ἐν τῷ β' (οοἄ. τῶ ιβ΄) ποιήματι 
ἊΨ» 

περὶ αὐτῶν (οοἀ. ἀν γ)). 1). ἀνθέμιον] χρυσίον ἐκλεκτόν. 1. 

59 4; 34. τό τε ὀχεύειν καὶ τὰ τοιαῦτα. 1). 

5. 5. 2. ἐρυμνὰ] ἠσφαλισμένα. 1. 

5, 5: 4. ἀπόλυτον ἴῃ τηᾶγρ'. 9. 

55 55 9. ὑπήρξαμεν] οὐ προκατήρξαμεν. ὌὮ. 

δ. 55 24. οὐχ ὡς τοῖς “Ἕλλησι πόλεμον" τραχὺ γὰρ εἶπεν εἰρηκὼς 

ὅτι ἐὰν μὴ ἀπέχησθε ἡμῶν, γενησόμεθα φίλοι τῶν Παφλαγόνων καθ᾽ 

ὑμῶν. ἀπολογεῖται οὖν καὶ λέγει ὅτι οὐκ εἶπον ὡς ἐνόησας, ἀλλ᾽ 

εἶπον ὅτι δυνάμενοι φίλοι εἶναι τοῖς Παφλαγόσιν ὑμῶν αἱρούμεθα 

μᾶλλον εἶναι φίλοι. 1). 

5, ὅ, 4. τοῦτο ὡς ἐν μεταξυλογίᾳ. 10. αὕτη γὰρ ὡς θεὸς ἡ συμ- 

βουλὴ δοκεῖ παρεῖναί μοι, ὅ ἐστιν αὐτή μοι ἐνέπνευσεν ὃ συμβουλεύσω. 

εἰ καὶ μέλλω, φησὶ, δυσχερείας ἕξειν δι’ ὑμᾶς μελλόντων πλεῖν, ὅμως 
αἱρούμεθα διὰ τὸ συνοῖσον ἡμῖν. Ὦ. 

5,6, 21. προστατεῦσαι] προστῆναι. Ὁ). 

5, 6, 25. μαστεύειν] ἐπιζητεῖν. 1. 

5, ὅό, 28. ὅ ἐστι δημηγορεῖν παρ᾽ ὑμῖν. (ἴ, τοῦ, δὰ πράττειν. Οα15- 
ἴοσα.) Ὦ. 

5.6. 231. νουμηνίας] ἡ τοῦ μηνὸς ἀρχή. 1. 

5. 7. 1. ἀπόλυτον ἴῃ τηϑγρ.. 1). 

5. 7; 2. ἐφόνευσαν γὰρ ἐκείνους καὶ ἐφοβοῦντο μὴ καὶ τοὺς ἰδίους 
οὕτως ἐργάσωνται. 1). 

5. 7; 7. ἐρωτηματικὸν ὡς ἀνθυποφορά. ὭὮ. 

5, 7. 21. συγκαθημένων) “Ἑλλήνων. Ἀ. 

5; 7; 23. ἀγορανόμοι] οἱ τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν ὦνια διοικοῦντες ἄρ- 
χοντες. 1. 

5; 7. 28. θέλει εἰπεῖν ὅτι ἀκρίτως πάντα ποιεῖτε καὶ ὡς ἔτυχεν. Ὁ. 

5; 7; 30. ποιὸς (5160) φησὶν ἀνάσχοι πρεσβευτὴς γενέσθαι αὐτὸς 
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ἀποκτείνας τοὺς πρέσβεις" δέδιε γὰρ μὴ ὅπερ ἐποίησε πάθῃ. εἰ ἀρέ- 
Ἀ Μ᾿ ας Ν ’; ΄ 3 ΄ « Ν οΥ 

σκει, φησὶν, ὑμῖν τὰ γενόμενα ταῦτα, οὐκοῦν φυλάττεσθε ἑαυτοὺς μὴ 
τὰ ἴσα πράττητε. 1). 

5. 8, 1. γαυλιτικῶν] λέγει τῶν ἐν τοῖς γαυλοῖς ὅ ἐστι τοῖς μικροῖς 
ζω ΕΣ 

σκάφεσι τὰ γὰρ χρήματα ἅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν λαφύρων εἰς πλοῖα 

βάλλοντες ἐφύλαττον. 1). 
55 ὃ, 4. τουτέστι μὴ φροντιζόντων τῶν πόνων. ὡς οἶμαι, τὸ ἀπο- 

λούντων μᾶλλον σημαίνει 1). ὕβριν ἐνταῦθα καλεῖ τὴν ἀσέλγειαν. 
Ν Ν ΒΕ Ὁ “ 2 “ »] 9 ιὰ ; ’ καὶ γὰρ οἱ ὄνοι ὅταν οἰστρῶσιν, οὐκ αἰσθάνονται πόνου τινός. ἢ). 

“ ε ’ ΒΝ ὃ ἥ δ “ ἥ Κ' «ς 5. 8, το. ὅτι ὁ βουλόμενος αὐτὸν βαστάσει: τουτέστιν ἀγέτω ὡς 
(ὃς) βούλεται: ἔστι γὰρ ἐναλλαγὴ ἡ φράσις. 10. 

5, ὃ, 14. προϊέμενον) προδιδόντα. 10. 

5, 8, 20. λείπει τῇ ὑπερθέσει. τουτέστι ὅταν ὀκνῇ νεῦσαι. Ὦ. 

5; ὃ, 25. ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν χειμώνα. Ὁ. 

6, 1, 4. στιβάσιν] χαμαικοίτιον ἀπὸ ῥάβδων καὶ δένδρων. 1. 

6, τ, 9. πέλτην] λόγχην. Ὁ). 
6, τ, τι. αὐλούμενοι] ὅ ἐστιν αὐλοῦντες. 10). 

ὅ, 1,12. πεπαμένον] συνετὸν ἄγαν παρὰ τὸ πεπαίνεσθαι καὶ ἐν 

πείρᾳ πραγμάτων γεγονέναι πολλῇ. 1). κεκτημένον. 1. 

6,1, 12. πυρρίχην] εἶδος ὀρχήσεως. 1. 

6, 1,15. Σινωπεῖς ἄποικοι μηλίῖων (Μιλησίων) Ὁ. 

6, τ, 18. ἐντεῦθεν ὁ Δημοσθένης (Ρ. 10, 10), τὸ γὰρ εἶναι πάντων 
5 ’ “ » ᾽ὔ Ἂν, ες “ Ν 5 Ν Ν εκ.“ ἐκείνων ἕνα ὄντα κύριον καὶ ῥητῶν καὶ ἀπορρήτων, καὶ τὰ ἑξῆς. Ὦ. 
νικώσης ] δηλονότι γνώμης τῶν πλειόνων καὶ κατασχούσης. Ὠ. 

“ Ν 3 ἃ “ , ᾽ὔ ς Ν φ 5 όὅ, τ, 20. τῇ μὲν] ἀντὶ τοῦ κατά τι μέν. ἡ δὲ σύνταξις (Ἰ6ΡῚ ποη- 

ΠΉ]]ὼ πϑαπθιηΐ) τὸ ὁπότε δέ. Ὁ). 

ὅς τ, 25. ἐπιψηφίζοι] ὅ ἐστιν εἴ τις δοίη ἐξουσίαν τοῦ ψηφίσασθαι 

τὸν στρατηγὸν καὶ χειροτονῆσαι τίς ὀφείλει εἶναι. Ὦ. 
[) 7 8 ΄΄ ““ ὔ 

6, τ, 26. ἥδομαι] χαίρουσιν οἱ Αθηναῖοι τῇ φιλοτιμίᾳ. Ὦ. 

ὅ, 1. 21. ἀντὶ τοῦ ἑώρα ἑαυτὸν πολλῶν λόγων δεόμενον ἐπὶ τοῦ 

πεῖσαι αὐτοὺς μὴ χειροτονῆσαι αὐτὸν στρατηγόν. 10. 

6, 1, 32. ὅτι ἐδύνατο] ἀντὶ τοῦ ὅπως ἴσχυεν. Ὦ. 

6, 2, 2. ᾿Αχερουσιάδι] ὁ ᾿Απολλώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ ποιήματι 
(728). ἀσπασίως ἄκρας ᾿Αχερουσίδος ὅρμον ἵκοιτο. Ὦ. 

6, 2. 4. θαυμάζω] ἀντὶ τοῦ μέμφομαι. Ὁ). 

6,3, 2. κατὰ τῆς νομιζομένης, φησὶ, μεγάλης κώμης δύο λόχους 

ἦγον οἱ στρατηγοί. 1). 

6, 3. 190. ὅσα μὲν ἔκαυσαν οἱ πελτασταὶ οἱ λοιποὶ ἔκαιον. μακρὰν 

δὲ λέγει τὸ πόρρω ὀλίγον τῶν κεκαυμένων. Ὁ). 

6, 4. 3. ἀπορρὼξ] ἀπόσπασμα ὄρους. 1. 

Ξ 
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6, 4.11. φάρμακον] τὸ καθάρσιον φάρμακον φησί: ὃν (ὃς. ὡς) καὶ περὶ 
᾿ 7, “ ͵ “ 5 ὅ ᾽ 7 κ 

τὸ τέλος τῆς τετάρτης ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας. οὐ λέγει οὖν φάρμακον 

κατὰ ἐπιβουλὴν, ἀλλὰ πότιμόν τι εἰς ἴασιν, καὶ ἐφόνευσεν αὐτόν. 1). 

6, 4. 2ο. ἐξῆγον] συνεκάλουν δὲ εἰς ἐκκλησίαν. 1). 

6, 4, 21. ἐρυμνόν ἐστι τὸ μέλαν (ῃοο οϑὺ ἐρεμνόν) καὶ τὸ ἀσφα- 
7 “- λές. τοῦτο οὖν φησὶν, μεταστρατοπεδευσώμεθα εἰς τὸ ἀσφαλὲς χω- 

’, “- ὔ ᾳυτν -“ Ρ] ’ , Ν “ 

ρίον, κακεῖ καταλείψωμεν τὰ ἀχρεῖα εἰς πόλεμον, καὶ κατὰ τῶν πολε- 

μίων ἀπέλθωμεν. 1). 

6, 4, 27. φυλαττόμενοι περὶ ἀμφοτέρων τέθεικε' φυλαττόμενοι ἱκα- 

νοῖς φύλαξιν ἀντὶ τοῦ ὑπὸ ἱκανῶν φυλάκων. καὶ πάλιν φυλαττόμενοι 

μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις τοῖς αὐτοὺς τηροῦσι καὶ κατασκοποῦσι τί 

πράττουσιν. 1). 

6, 5, 2. πρωὶ δ᾽ ἀναστὰς] ωοοππὶ Ηοιῃ. Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν 
βουληφόρου ἄνδρα, οἰϊαὺ Η. 

6, 5. 4. αὐτὸν λέγει τὸν Νέωνα. εἶτα ἐπάγει διὰ τί: ὅτι ἠσχύνοντο 
8, Ν 3 Ν 7 “ "᾿ 

μὴ καὶ αὐτοὶ συστρατεύειν τοῖς ἄλλοις. 10). 

6, 5, 5. τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος" ὡσανεὶ ἔλεγε παρελθούσης τῆς 
- [ φ ς Ἂς 35. “Ὁ Ἀ « ἴα ", ᾿] ἣν 7 

στρατιᾶς ἕως οὗ ἢ οὐρὰ αὑτῆς καὶ οἱ τελευταῖοι ἐφθασαν εἰς τοὺς πρώ- 
Ἶ Ν ν ᾿ς Ὁ“ Ὡ" Ν μι κ “ πος τους νεκροὺς τοὺς καὶ φανέντας. οἵτινες πρῶτοι μὲν ἦσαν τῇ θέᾳ 

κ Ν ΚΕ κι ας ᾿ ὡ, ἜΣ γθε Ἷ αὐ μὰν δός. 
πρῶτον γὰρ αὐτοὺς ἐθεάσαντο" ὕστεροι δὲ τῇ τάξει; ἄλλοι γὰρ ἦσαν 

τς ΡΝ Ἀ πυαν Σ ἘΝ Ν ν , ὙΑΤα, ΑΒῸΣΣ ἢ ἈΠ Α ἘΣ. , πρὸ αὐτῶν" διὸ ἐπάγει καὶ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων περὶ ἐκείνων λέ- 

γων. }. 

ό, 5, 12. τὸ ὅτι ἀντὶ τοῦ ὅπερ. ὁ δὲ νοῦς" θαυμάσαι, φησὶν, ὅπερ 
Φ Ν ΄ὔ Ν Ἂ 5 ΄ 

ἣν τὸ κωλύον τὴν πορείαν ἐλαύνει. 1). 

τὸ δὲ διαβάντας ὄπισθε νάπος ὥσπερ ἀντιπίπτον λύει, ἵνα μή τις 

εἴπῃ, ἀλλὰ δυσχερὲς ἡμῖν εὑρεθήσεται τὸ παρελθεῖν τὸ νάπος διότι 

μέλλομεν αὐτὸ κατὰ νώτου ἔχειν ὅπον μηδὲν (]. μηδὲ) ἀποφνυγή ἐστιν 

ἡμῖν καὶ ἀποχώρησις. λέγει οὖν ὅτι αὐτὸ τοῦτό ἐστι μάλιστα τὸ κα- 

λόν. καὶ δεῖ αὐτὸ τοῦτο ἁρπάσαι ἵνα ἂν θελήσωμεν φυγεῖν, ἀποροῦν- 

τες φυγῆς γενναίως παραταξώμεθα. 1). 

ό, 5. 21. ἀπόλυτον ἴῃ τηᾶΡρ'΄. 0. 

6, 5, 24. οἱ μὲν εἰς τὸ ἀνδρὶ διαστέλλουσι καὶ τὴν πτῶσιν ἐναλλάτ- 

τουσι. λέγει ὅτι ἡδύ ἐστι πρᾶγμα τὸ ἀνδρὶ ὄντι" καλόν (516 : ν. 1η}8) 
τι εἰπόντι καὶ ποιήσαντι ἐπὶ τοῦ παρόντος μνήμην ἑαυτοῦ καταλιπεῖν" 

ε δὲ ἐπτ σ ᾿ ὃ εἴ ἵν Ἢ Ὁ Ἂ ἡδὺ “ τὸ 2 ὃ “ς᾽; οἱ δὲ συνάπτουσιν ἀνδρεῖον, ἵν ἡ οὕτως" ἡδὺ πρᾶγμα τὸ ἀνδρεῖόν τι 
νι - ΕΘΝ δ ᾿ς ϑ ς “ - - [τ 

καὶ καλὸν εἰπόντι καὶ ποιήσαντι μνήμην ἑαυτῶ (810) καταλιπεῖν, ὅπερ 

καὶ βέλτιον. 1). 

6, 6, 8. λῃστὰς λέγει τοὺς παρασχόντας τῷ Δεξίππῳ τὰ πρό- 

βατα, ἵνα λαβὼν μέρος ἐξ αὐτῶν σώσῃ αὐτοῖς τὰ λοιπά. Ὁ. παρὰ 
΄ Εν - τὴν ῥήτραν. παρὰ τὸν νόμον" νόμον δὲ λέγει τὸ δόγμα τῆς στρατιᾶς. 
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Ώ. ῥήτραν] συνθήκη, ὁμολογία. 1. τορὸς] τετορνευμένος καὶ 
ῥητορικός. 1Ὁ ἰσχυρ. 1. 

7,1, 2. ἀπαγαγεῖν ἴῃ τηᾶγρ. Ὦ. 

7. 1, 14. ἱεροῦ ὄρους] ἱερὸν ὄρος τὸ νῦν ἅγιον. Ἀ. 
“. 1, 16 οχέγ. ἐν Βυζαντίῳ ταῦτα τηΔΥρΡῸ (ὐ. Θαάθιη τηϑηιι. 

7. 1, 30. παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν (1]. Δ, 182) τότε μοι χάνοι εὐρεῖα 

χθών. 10. ᾿ 
7.1,.31. λείπει εὖ ἂν ἔχοι. εἰ δὲ] πάλιν τὸ σχῆμα ἀνταπόδο-. 

τον (ἀνανταπόδοτον). Ὁ). 
791,33. περὶ Κοιρατάδου τοῦ Θηβαίου τηᾶγρὸ Ο. πι. δηῦ. καλῶς 

εἶπε τῆς Θράκης" ἔστι γὰρ καὶ τὸ τῆς Αἰγύπτου, ὡς εἶπεν "Ηρόδοτος 

ἐν τῇ δευτέρᾳ. ). δέλτα] ἄλ....... ᾿ξ. δι ΟΝ 

7, 1, 37. δάσμευσιν] μερισμόν. 1. 
7, 2, 21. τύρσει)] τὸ ἐν ὕψει ... δομημένον, καὶ ὃ περι. .-. τοῦ 

ἧς 

7, 2) 22. Θυνοὶ] ὄνομα ἔθν..... 1. 
7, 2, 33. ἐνδίφριος] ἁρματηλάτης. 1. 

γ, 2, 38. ἐνδιφρίους] καὶ σελίον καὶ ἅρμα. 1. 

7,3, 11. μαστεύειν] ἐπιζητεῖν. 1. 

7, 3. τῷ. ἴσως αἰνίττεται εἰς παλαιὰν ἱστορίαν τὰ κατὰ Φυλλίδα, 

ὅτι ᾿Ακάμας υἱὸς ὧν Θησέως ᾿Αθηναίου ἀνδρὸς ἔλαβε φερνὴν παρ᾽ 
αὐτῆς τὰς καλουμένας Ἐννέα ὁδοὺς, ὡς λέγει Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ 

Κτησιφῶντος (Ρ. 32, 22). Ὁ. . 

7, 3, 21. νενημένων)] σεσωρευμένων ἴῃ 5] 5 170 τηᾶτρ. [ἢ ἀοχίσο 

ὥσπερ ἡνωμένων διὰ τῆς σούβλας τῆς λεγομένης κρεῶν καὶ ἄρτων ἅμα 

διαμπάξ. ἄλλοι δὲ νενημένων ἔλαβον ἀντὶ τοῦ σωρευθέντων καὶ συν-᾿ 

αχθέντων. 10, 
7, 3, 32. ὅ ἐστι συνέσπεισε καὶ κατέχεε τὸ ἑαυτοῦ κέρας εἰς τὸ τοῦ 

Ξενοφῶντος" ὅ ἐστι τὸν οἶνον τοῦ κέρατος. Ὦ. ἡ μαγὰς εἶδος κι- 
θάρας πολυχόρδου. οὕτως οὖν ἐσάλπιζον τὸν ἦχον ποιοῦντες ὡς ἐπὶ 

μαγάδος. ἄλλοι δὲ μέρος τῆς κιθάρας λέγουσι τὴν μαγάδα. ἢ. ἀπὸ 

κοινοῦ τὸ Θρᾷκες. Ὦ. λείπει δὲ τὸ ἐστέ. φοβοῦνται γὰρ οἱ Ἕλ- 

ληνες ὁρῶντες ἐν νυκτὶ, φησὶ, θρᾷκας. οὐ γὰρ ἔχουσι διακρῖναι τίς 

ἐχθρὸς ἢ φίλος. Ὦ. ἔθος Θράκιον ἐν τοῖς συμποσίοις ἵνα ὅταν 

πίωσιν οἴνου οἱ συμπόται ὅσον δύνανται, τὸ λοιπὸν τοῦ οἴνου κατα- 

χέουσι κατὰ τῶν ἱματίων τῶν συμποτῶν, ὅπερ ἔλεγον κατασκεδάζειν. 

μέμνηται τούτου ὁ μέγας Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις. Ὦ. 

7. 3: 33. γελωτοποιοὶ] γελοτοποὸς (516) ὃ μασκαράς. Ἀ. 

7, 3. 37. βραδύτατον] τὸ ὅπλ... . οἵ γὰρ ὁπλῖται. ...... 1. 

7, 3; 43. στίβῳ] ἡ ὃδός. 1. 
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γ,.3, 46. ἐτρόχαζεν] διέτρεχε. 1. 
᾿ “- 

7, 4, 4. ζειρὰς] ὅ ἐστι γουνία. 1). χιτῶνας. 1. 
7, 4, 5. πείσονται] ὅ ἐστι πεισθήσονται. 10. 

ς , 5 Ν Φι. ἊΡ ! “ “ 7, 4, 14. οἱ καταβάντες ἀπὸ τοῦ ὄρους προφάσει τῶν σπονδῶν, ἵνα 

γνῶσι τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ἑλλήνων, εἰ δύνανται περιγενέσθαι αὐτῶν. ὁ 
Ξενοφῶν ἐπιτίθεσθαι εἶπεν ὡς εἰδὼς ὅτι μέλλουσι ποιεῖν ἅπερ καὶ 
» , ’ ᾿ς τὰ μὴ Ε 8.ε6. ἃ Ν ε “ 5 , “π᾿ Ν ἐπιφέρει. δόλῳ γὰρ αὐτοὺς ἄγουσι ἐπὶ τοὺς ἑαυτῶν. ἐμοὶ δοκεῖ μὴ 

“ “ “ ς 

καλῶς τοῦτον ἐξηγούμενον ἐξηγήσασθαι" οὐ γὰρ ἡγεμόνες τῶν 'Ἔλ- 

λήνων εἰς τὰς οἰκίας ἑαυτῶν οἱ Θυνοὶ, ἀλλ᾽ ἡγεμὼν οὐκ ἄλλος τις 

ἄλλοι ἀλλ᾽ ἕκαστος πρὸς τὴν ἰδίαν οἰκίαν. ἕκαστος, φησὶ, τῶν Θυνῶν 
Ἐν. Ὰ Ἀν τοναω δ ΄ ὅδ αις πὰ 81} 2 αλιιτίξ ΜῈ , 

προηγεμῶὼν ἐστιν ἐπὶ τῶν Ελλήνων ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ" μόνοι 
Ἂς 4 ’ «ς “ ε 2 ’ Ὥρας ᾿- ΜΕ “, «ες ΄- « γὰρ οἱ δεσπόται ἡγοῦντο ὡς εἰδότες αὐτὰς τὰς οἰκίας τὰς ἑαυτῶν. ὡς 

δὲ λοιπὸν οἱ Ἕλληνες ἐν ταῖς οἰκίαις ἐγένοντο τῶν Θυνῶν, ἤρξαντο οἱ 

Θυνοὶ ἀκοντίζειν καὶ φονεύειν αὐτούς. σκόπει τὴν ἐξήγησιν τοῦ σχο- 

λίου τούτου. ὑποπτεύεται γὰρ ὡς οὐκ ἀφανής (851 τοοίθ τῳ Ἰορτιηύαν 

γ θα θυ θυδηϊάδ). Ὁ). 

7, 4) 15. σκυτάλοις] βακτηρία, ῥάβδος. 1. 

7, 55 ὃ. τέως] ἀντὶ τοῦ πρὸ τούτου. 1). Γάνον] καὶ ὁ Αἰσχίνης 
Γάνος καὶ Γανίδα. Ὁ. 

7, 5512. ὀκέλλουσι] προσορμίζουσι. 1. τέναγος] πηλῶδες πέ- 

λαγος. 1. 

7, 5, 14. τεύχεσι] σκεύεσι. 1. 
γ, 6, 17. ἀντὶ τοῦ εἰσπράξητε καὶ ἀπατήσαντες (ἀπαιτήσητε). 1). 

η, 6, 342. σῶν] ὑγιὲς καὶ ἀβλαβές. Ἡ. 

γ, 6, 35. τοιαύτην] ἀντὶ τοῦ κακὴν κατὰ ἦθος. 1). 

γ. 6, 4τ. πέπαται] κέκτηται. Ἡ.1. 
ο 5 7ὔ ᾿Υ͂ Ν ε , ν ’ Ψ 

1.25 τὸ, οἵτινες οὐ παρέσχον τοῦτοις τὸν ὡρισμένον μισθόν. ὅρα 

δὲ πῶς ὃ ἔφευγεν εἰπεῖν νῦν φανερῶς εἴρηκεν. εἰ ἐκείνων ὧντινων 

κωμητῶν ἐσμεν ἐν τῇ χώρᾳ, φησὶ, τούτου ἐπιτρέψαι (τούτοις ἐπιτρέ- 

ψαιμεν νΕ] --τε) ἵνα αὐτοὶ δικάσωσιν ἡμῖν τίνος μᾶλλον ἡ χώρα ἦν ἣν 

ἔλαβον ἡμῶν τῶν ἀφελομένων ἢ ὑμῶν τῶν λαβόντων αὐτὴν ἐξ ἡμῶν. Ὁ). 
Ν 53 “ “Ν, 

. 7.) 28. ἄμεινον γὰρ ἦν μὴ κτήσασθαι ἐξ ἀρχῆς ἢ κτησάμενον 

ἀπολέσαι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ταῦτα κατασχεῖν καὶ φυλάξαι ἀπὸ ἀδρα- 
νείας. 1). 

7, 79 432. ἣν] ἀντὶ τοῦ ἤμην. Ὦ. 

7, 79. 57. περὶ φυγῆς] φυγῇ κατεδικάσθη Ξενοφῶν. τηϑΡΡῸ ΟΟ. τη. 

διηῦ. 
Φ 3 Ζ 5 εν -- 5 Μ »} [ 5 γ, ὃ, 1. οὗτος ὀνειροκρίτης ἦν, καὶ ὡς ἔκρινεν εἴ τι ἀπέβαινεν, ἀπε- 

γράφετο αὐτά. καὶ οὗτος βιβλίον ὀνείρων συνέγραψε. διέτριβε δὲ 
- ΠῚ “-“ ᾽ὔ Ἐπ Ἃ “ Ν ἣς “ Ζ 4 

οὗτος ἐν τῷ Λυκείῳ τῆς Αττικῆς περὶ τὸ γυμνάσιον τῶν Αθηναίων. 
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πείθομαι, φησὶν, ἐκ τῶν ἱερῶν μὴ εἶναι χρήματα. ἰδοὺ τὸ ἐμπόδιον 

οὐδετέρως. καὶ εὐθὺς ἀρρενικῶς ὁ ἐμπόδιος. ὃ μάντις ἐκεῖνος ἠρώτ ρως. ρρ ἐμ ς. ὁ μαντις ἐκεῖνος ἠρώτα 
τι κυ π - ΄ ᾿ τῶν “ , “2. 5 “ 

τὸν Ξενοφῶντα ἄρα θύεις καὶ νῦν τῷ μειλιχίῳ θεῷ, ὥσπερ ἐν τῇ πα- 

τρίδι ἢ οὔ. 1). ἀπέδοτο] ἐπώλησεν. 10). 
γ, ὃ, 7. Θήβης πεδίον] εἰς Θήβην τὴν Ὑποπλακίαν χωρίον οὕτω 

΄ὔ Ν “-“ ’ὔ 

καλούμενον καταντικρὺ τῆς Χίου. 1}. 

γ, 8, 8. Πέργαμον] Πέργαμον Γαληνοῦ. ἀ. ᾿Ερετριέως]) πῶς 
ΠΝ 3 Ν Ων Υ Ν ’ Ν Ρ] σι “ -" ς 

δὲ οὗτος ᾿Ερετριεὺς ὧν ᾧκει τὴν Λυδίαν φησὶν ἐν τῷ γ΄ τῶν ᾿Ελληνι- 

κῶν. Ὁ. 
΄-“ ““ . Ξ η, ὃ, ο. ἴσως τινὰς συγγενεῖς ἐκείνου τοῦ Γογγύλου περὶ οὗ μέμνη- 

ται ὁ Θουκυδίδης (1, 128). Ὁ). 

η, ὃ, 18. ὁ ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λακεδαιμονίου βασιλέως, ὡς καὶ ἐν 

τῇ τρίτῃ τῶν “Ἑλληνικῶν καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ᾿Αναβάσεων. Ὦ. 
γ, 8, 22. ἐνταῦθα τὸν θεὸν ἠἡτιάσατο Ξενοφῶν τὸν ἐν (516) λέγει 

Ν , εἶ ’, “ Ἀν ἂν “ Ν ς “- “ 3 
τὸν Δία τὸν μειλίχιον. λέγει δὲ ὅτι τοῦτον αἴτιον ἡγεῖτο καὶ τοῦ αὖ- 

τὸν τότε μὴ κερδαίνειν, ὅτι οὐκ ἔθυεν αὐτῷ, καὶ νῦν τοῦ κερδαίνειν, 
[τς Ν ͵ Ν Ν Θ᾽ ἐν ᾿ [τή »] , 

ὅτι ἔθυε. πάντες γὰρ ἔφερον αὐτῷ πάντα, ὥστε ἐξαίρετα λαμβάνειν 

αὐτὸν ὅσα ἐβούλετο. Ὁ. 

ἡ. 8, 25. ἄρχεται ἀνακεφαλαιοῦσθαι πάντα. καὶ σημείωσαι ὅτι καὶ 

αὐτὸς ὁ Ξενοφῶν παρῆν τῇ ἀναβάσει εἶπε γὰρ ἐπήλθομεν. Ὦ. ὧδε 

Ξενοφῶν ὁμολογεῖ συστρατεύεσθαι Κύρῳ διὰ τὸ ἐπήλθομεν Οὐ. ἴπ 
τη", τη. δηθαπδ, αὖ αἸ ΠΟ] ἔθ ἱθραπέσσ. καίτοιγε οὐ φαίνονται 

διελθόντες διὰ Φοινίκης" ἄλλην οὖν καὶ ἄλλην ᾿Αραβίαν τὴν εὐδαίμονα 

καλουμένην πλησίον Βαβυλῶνος" τὸ δὲ ἄλλην Φοινίκην, φησὶ, σημαί- 

νει καὶ ἐν ἀρχῇ τῶν Παιδειῶν. 1). 

γ, ὃ, 26. παρασάγγης εἶδος μέτρου Περσικοῦ, ὅς ἐστι τριάκοντα 

στάδια. τὸ δὲ στάδιον ἔχει πόδας χ. τὸ μίλιον ποὃ. ὃσ. ἢ ὃ παρασάγ- 

γῆς μίλια ὃ. στάδ. β. τὸ γὰρ μίλιον ἔχει στάδ. ζ. τὸ πλέθρον πο. ρ. 
ὁ ποὺς δακτύλους ις. 1. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΑΒΕΟΘΟΜΑΒ Βοϑί8 Ουυὶ δα ἘπρὮγα- 
ἴθ 1, 3, 20. δὺ 60 Οατδοὶ χτηθγοθ- 
ὨΔΙῚ αἀοἤοϊαηί δα ΟΥΤΌΙη 1, 4» 2. 
πθο ΟἸΠΙοἶδ ρογίαβ ποὸ ῬῃΘ ποθ 
ἀδίθμπαϊς 1, 4, 5. ΟΟΙΩθΟΓΤΙ ΠΔΥΘΒ8, 
π6 Ογτὰβ Ἐπιρῃταΐθιη ἐγα]ϊοϊαῦ 1, 4. 
18. ααϊηΐο α16 ἀδπηαπὶ ροβῦ ρὰρ- 
ΔΙῚ Δαν ΘηΪΌ ΟἸΙΩ 511181, 7» 12. 

ΑΡτοΖθ]τηθ5 ΤΉγαχ 7, 6, 42. 
Αὔγαιβι, 1, 9. 
ῬΘΙΡΟΙ ΤΠ 1 ΘΧΟΙΟΙ 7,,. 2, 10. 
ΟΠ [ΔΕθαφο]ἸΟΠ]ΟΥ τ 5001] 7. 1; 
28 δῃῃοί. 

Αομογαβῖα ΟΠθυβοηθβιιβ. [Ὁὶ Ηροτγου- 
165. ἀδθβδοθηαιῦ δὰ (ὑουρθοσασα δαὰυ- 
σοπάᾳμ 6, 2, 2. 

Αἀτατηγίζιτη 5. Αὐγαγηγ ὑπ 7, 8, 8. 
Δ εῖθΒ ΠΘΡΟΒ Τὰχ ῬΒδβιΔ που 5» ύ, 

37: 
ΖΕ ρΥΡΕΙ Πποβίοβ ῬΘΥΒΑΓΌΤΩ 2, 5.18} 1» 

11. ὙΠ ΣΕ ΚΕ  ῬΘΥΒ. 1, 8, 0. 
ημθαβ ϑγμιρῃ δ 5 ἸΟΟΠαρτιΒ 

ἢ}. τὸ. 
ΖΕ ϊδπμ68. ἴῃ σΟΡ1 5 Μαποηὶβ 1 6558] 

1, 2, 6. δουτπὶ 58] ϑϊο 6,1, 7. 
2 .0115 5, 6, 24. 
Δλβομη65 Αοδγηδη ργοθθδῦ ΘΟ ΟΡ Ρ6]- 
οὐρά ΑΥΟΔαΙΘΟΙΠῚ 4. 3, 22 ; 8, 
18. 

Αραϑῖαβ ΥΩ ΡΠ 8118 ἸΟσΠδρτιβ ρΥΑνῚΒ 
ΔΥΓΩΔίΙΤΕ 4,1, 27. ἸπαΙσαῦ ΒΟΥ ]6 πὶ 
βίδία μη ΑΡΟ]]ΟΠΙΑΙ5 3,1, 21. Τὴ 
ΒΓΓΌΜΕΙΘ οΘΓΙ 4. : 11. ἢ. Ὁ. ΤΏ. Ὑ1- 
ἀεὺ 1,ΔΟΘα θυ ττη ΤΘρΡΏΘΠΩΝΙ ἃν ]- 
αἸζαύθιῃ 6, 1, 30. Ἰδαρσαίιβ τηϊ{π|ν 
δα ΗεοτΙδοϊθοΐαβ 6, 2, 7. βϑυδᾶδί μ6 
ΘΧΘΓΟΙΐπ5 ΒΟρα οί 6, 4,10. οαἸριΐ 
ΠΟΧΙΡΡΟ πη]]]θιη 6, 6, 7. υ{τῸ 56 
βἰβύνυ (Ἰθαπατο δα ᾿παϊοῖιτῃ 6, 6, 17. 
γΟ] ΠΟΙ ἄπιτα ἐγ Ὲγ ρυρπαΐ 7, 
8, το. 

Αρδβιδιβ τας οχ Αβια δάγογβιιβ Βω- 
οἰδΒ᾽ ἢ. 5, 6. 

Αρὶᾶβ Ασοὰβ ἀπχ στη σθίθυὶβ ἀπ ῖθτι8 
Ἃ010 σαριαγ ἃ ΤΊΒΒΑΡΠΘΡΏΘ 2, 5, 31- 
ΟΡ ΓΙΠΟΔίΣ 2, 6,1. ἸΙαπάααίαν 2, 6. 
ΘΟΧΙΓ. 

Ροεὶς 

ΔΙΠΆΖΟΠΙΙΠῚΊ ΒΘ 0.115 4, 4, 16. 
Αὐηθγδοιϊοία. ὟΝ. ϑ:]Δητι8. 
ΑἸηρϊογαίθβ οσο αἰ 4, 2, 17. 
ΑἸρ Προ] ΐαηπ5. Υ΄. Κρ βΌΠΘη68. 
Αμδχιθιιβ ϑραγίδηδο οΪα5851 ργϑθοϊϑ 

ΒυΖϑηῖ! ἃ ῬΏΔΥΠΑαΖΟ ΟΟΥΤΙρΡίτι5 
ΒΡ6 ΒΈΡΘΠΘΙ [αοῖα Ρ6]1Π1οῦ ΟὙθοῸ8 
6χ Αβια ΒυζΖδῃηίι πη) 5, 1,4. 6,1, τό. 
7.1, 8. 864 Πάρι [4}}10 οὐ ὐθθοοβ 
Βυζδηΐο ἐγαιπ ]θηΐου δα! {10 7, 1, 
11. Δαογατῃ πιθϑίτι ἔαρὶ 1ῃ ΔΓΟΘΙΩ 
20. ἀδεραϊῦ ΒυΖδηΐϊο 7, 2; 5- πηϊΐ- 
ΐ Χοπορμοπίειῃ δα δχογοϊζατη 8. 

Απίδπαγιβ 7, ὃ, 7. 
ΑμΠ]θοη ΤΉυσιΒ Ρογίθθϑιαβ 1{1ΠῸ1}8 

ΤΘΙΥΘΒΕΓΙΒ ΤΠΔΥ ΤΑ] ὨΔΥΙΡΑΥΘ 5. 1, 2. 
ΑΡΟ]]ο οσὐΐοτῃ ἀοίσαμις ΜδΥβυε 1, 2, 8. 

οἱ ἄπιοθβ οοῃβθοσϑηΐ ἀθοὶπμηδ5 ὈΥθο 80 
5» 3. 4. 8δοχὰ ἔδοϊῦ ΧϑμΟΡρΠΟΩ ἢ, 
ΝΥ 

ΑΡο]]οηΪᾶ 7, 8, 15. 
ΑΡο]]οπΙ θα Πυγάσδ Δα θ5 Ρογ 515 

ΟὟ Ἰρῃᾶνίατη ΔΡΙρΊ τσ ἃ Θχθγοϊία 3, 
1, 26--22. 

ἌΤΙ, ὙὉ ἘΣ Ἐς 7... ΖΕ 
ΑΥᾶχθβ ἤΠυνῖαβ 1, 4.10. 
Αὐθδοθβ ἀὰχ ἴῃ οχογοῖθα Ασίαχουχὶβ 

1, 7.12. Μβραϊδ βαίσαρᾶ 7. 8, 25. 
Αὐοδαθβ τ ἘΠ0 ἴῃ οχοσγοῖία 6,2, το. 60- 

ΤΌΤΙΩ 58] δίϊο 6. 1, 11 85. στὴ ΛΟ Ι5 
56 ΒΘρΡδύδηΐ ἃ δϑίευ!β 6, 2,12. 56 
ΤΏΟΧ 8188 ἰοπηοειϊ[α]5 ἀδηῦ ΡΟ Πδ5 
6,5,1τ-0. ΑΥοδᾶβ αυϊάδτη ἴθιηθσθ 86- 
ουδϑαΐ ΧΟΠπορμομπίοση 7, 6, 8. 

ΑγΟΒαρΌτα5. Δυρίνειβ ΘΧχϑα], Ἰοεπαᾶρτιβ 
Τὴ, 

Ατεχιο Αὐοαὰβ Ῥδυυδβιιιβ, ΔΥΌΒΡΟΧ ύ, 
ἘΠῚ ΤΕ. Σ; ὃς 

ΑΥὐβο τό; 2.1. 
ΑὙἼδοτι5 ΟΥΤῚ ΠΟ τ8 ρτϑοοϑῦ ΟΥ̓ 81- 

ὨΪΒΙΤΟ 1, 8,5: 9,31. ἔαρι ᾿πίεγ- 
ἴδεῖο ΟΥΤΟῚ, 9, 31. πηρογίατη Ρο- 
ΒΘΓΌΤΩ ΟὈΪδίαμη ΠΟῚ ΔΟΟΙΡΙΐ 2, 2,1. 
ΤΑΌΟΠΘΙΩ 1{ΠΠΘΡῚΒ ῬΥΟΡΟΙΪ 2, 2, 11. 
᾿τπηροίγαΐα γϑηΐα ἃ ΤΘρ6 ΤΩΪΠῸΠ8 οὐγαῦ 
Οτξοοε 2, 4.) 2. ᾿ 

ΑΥβίδγομιβ. Παγτηοβία 1 οθἀξοιη ἢ 85 
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ΒυΖΑΠΠΙ νοηάϊξ δα αυδατπησθηΐοβ 
Οὐθθοοβ 7, 2; 5» 6. Οοτυρίαβ ἃ 
ῬΒΑΥπαθδᾶΖΟ ργοδιθεΐ σδθοοβ ἃ {τἀ- 
Ἰδεῖα ἴῃ Αβίδπι 7, 29 12. ύ, 13, 24. 
1η510ἸΔέτιγ 1Ρ51 ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 7, 2, 14. 

Αὐιβίθαβ Οἢ5, σθηξαυο 16 ν]8 ΔΙΠΊ8- 
ἰὙ86, ΙΓ ἔΟΤΕΒ 4.1, 28; 6, 20. 

Αὐβρρυβ ΠΏ θββαὶαβ ἃ υυὐγὸ Ποβριΐθ 
ΘΟΟΙΡΙΣ Ρῥϑοπηϊδτη οὖ αιδίιο Π|}}- 
114 τα] τη} σΟμΐγα 56] 0505 ΟἸν6Β 
1,1,10. 15 ργϑῆσις ΜΙθΠΟΠΘΠῚ 2, 
ύ, 28: 

Ατὐϊβίο ΑἸ Π ΘΠ 515 Ἰθρδίιβ τα  Π{ὰΓ δὰ 
ΘΙΠΟΡΘΗΒ6Β 5, ὕ, 14. 

Αὐβδίοηγιηθβ Με ν ἀγἸθηϑ 8 ΑΥοαβ 
Ἰοσμαρσιιβ ᾿γϑοοδύ ΟὙΑΥΪ ἈΥΤΉΔἔγ:86 4, 
Ι, 27; 06, 2ο. ΤῈΠῚ βίγεηϊιβ σου 4, 
7.9. δὰμὰ ρὑγτῸ (ΙΠΒΟΡμΟ ποιηϊ- 
πδηΐ αὐυϊάδη ΠΌΤ] 4, 6, 21. 

Ατὐθηθ 0,1, Τ15- 
Αὐτηθηΐα. δ]5 βαΐγαρα Ογοηΐδβ 2, 5» 

17. ἴῃ δὰ βαπί ἐομῃπίεβ '“ΓΙΡΥΙ 15. οἵ 
ἘΠΡΉΓΑΙΒ 4, 1. 2- δδῖὴ (θη γ1{68 
ΘΠΔη5Β αἰβθηρα ἃ (ΔΓ ἀπο ΠΟΥ Ια 
ΤΟΡΊΟΠΘ 4. 3.1. 6]08 πηοηΐεβ 4, 3, 
20. 68ΠῚ ρεοιρυδηΐ ΟἿθοὶ 4; 4:1. 
Αὐτηθη 188 ΟσΟΙἀθηΐ8}18 βαΐγαρα ᾿ΠΓ1- 
ῬαᾶΖαβ 4, 4; 4. 5- ΔΙΥΙΠΘΠΙΟΓΈΓΩ ῬΈΘΓΙ 
γ]ΟΘΙ ΡΙΠΟΘΓΠΑΡΙΠΙ ΒΒ] ηθηΐ 4, 3; 
323. ΘΟΓΙᾺΠῚ 661] ἀΘΒΟΥ ΠΓῸΓ 4, 5; 

ἈΑνίΐδοδτηαβ ῬΏσυοοθ βαίσταρα 7, 8, 25. 
ΑὙΑρΡΈΓΒΟΒ Ῥγθθοδῦ 86 Χ τη1]Π105 Θα01- 

ἴπτη ἴῃ ΑΥΓΆΧΘΟΥΧΙΒ ΘΧΕΤΟΙΓᾺ 1, 7, 11. 
ΟΟΟΙαΙαν ἃ γτο ἴῃ ΡΌΡΤΔΑ Ι, 8, 24. 

ἈΑγίδοζυβ ΟΥΤΊ ΔΠΏ]ΟῸΒ 2, 4,16; 5, 35. 
Αὐϊαραΐαβ δα πποτι8 Οὐυσὶ Πα] ΒΒ Πητι5 

1.6, 11. ἹΤΩΠΊΟΤΙ ΓΙ ΟΥΤΟῚ, 8, 28. 
Αὐΐαχοχεβ (οοση. ΜηθιηΟΠῚ) ἢ] πι5 1)8- 

ΓΤ οἱ Ῥαγυβδί!α!β, ἔγαῖου ΟΥΤῚ τ ΔΊΟΥ 
1,1,1. ϑΒιρσοραιϊξ ρα 2. Ογγυτα 
ΟῚ Προδΐ δχοσδίιμιβ ἃ τηδίῦθ 2. νὰ]- 
ΠΟΓΑΓῸΣ ἃ ΟὙΤῸ ἴπ 8016 1, 8, 26. οοὐ- 
ΟἾΒ1 Ογσὶ οαβίγα ΟἸΓΙΡΙΌ 1, ΤΟ, 1. τηθ- 
ταῦ Οὐτδθοοβ υἹΟΐουοϑ 6; 2,2, 18; 2. 
Ι. Ροβοὶϊξ ἃ (ἀγξοοὶβ δᾶ 2, 1, ὃ. 
᾿πΠα ποῖὰβ ἴδοις οατὴ ΟΤΈΘΟΙΒ 2, 2, 25. 
6] 5 ἔγαίοσ ποίῃιιβ 2, 4, 25. πθοϑί 
Ατεοοτιτῃ ἀπο65 2, 6,1. 

Αγάτηδβ ᾿γάϊοο βαίσαρα 7. ὃ, 23. 
Αὐΐαοῃδβ. 6] 8 ἹΠΕΥΟΘΏΔΤΙ 4, 23. 4. 
Αὐγυβίαβ ἄσοαβ, ΠΟΠ]Ο ψοσὰχ 7. 3, 22. 
᾿Αϑιάδίεβ ΠΟΌ1]15 δὲ οραϊθηῖαβ Ῥεῦβα 

ΟΡΡαρ δία ἃ Χοπορμοηΐθ {τιιβίτα 
, 8, 9. 15. ἴαηάθπ) ΟΔΡΙΓῸΣ Οὔ 
5.15. 22. 

Αϑβιίηθιβ. Ὗ, Νβο. 
ΑΒΡΘΠΟΙΙῚ, 2, 12. 
Αβϑυσῖα ἡ. 8, 25- ΑΒΒΥΤΙΙ 7, 8, 15. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Αἰδγπθαβ 7, 8, 8. 
ΑἰΒθηΐθηβαβ Ρευβὶβ Αἴμθπαβ ἀοἸθέμγὶϑ 

Ταβιϑίαηΐ 3, 2, 11. ἔαγδηςοῦ ρϑοα- 
πῖδβ ΡᾺ]1Ο85 4, 6, τό. ΘοΥΠῚ ΟΡ68 
τη Οηδο ἔγαηρτι 7 ἃ [8 Θ ἀξ ΟΠ} 18 
7.1, 27. ἢάεπὶ ᾿ἰδυάδΐς ϑ'θαῖῃαδβ 7, 
2, 31. εἴ 8005 σορηδίοβ νοσαῦ. 

ΒΑΌγ]ο ααδηξιπη ἀἰδβίθξ ἃ ΙοοῸ ΡΌΡΤΙΘΘ 
2, 2, 6. αυδπίυτῃ αἰβίος ἃ Οοίγ- 
ΟΥΒ ῬΟΠΙ 5, 5» 4. δα δᾶπὶ ρυρπᾶ 
1πίον Ουὐγαπιὶ εἴ Αὐίαχογχθμη δοοὶ- 
α1556 ἀἸοῖταγν 1014. 

ΒΑΌΥ]οΟ Ια ΤΕΡΊΟῚ, 7.1. 2, 2,» 12. 
Βαβίαβ ἄσοαβ ὁσοιϊαϊζαν ἃ ΟΔγ 6 }18 4, 

Ι, 8. ΕἸδαΒ ἄραβρεοχ 7, 8, ΤΟ. 
ΒεΙθβυβ ὥΎΥΙθΘ οἴ ΑββΥσΙθΒ Βϑίγαρα 1, 4: 

1τΌ.. ΠΡ ΣΟ: 
ΒΙο αϑθγί ρβοιηΐαβ θχθγοϊζαὶ 7, 8, 6. 
Βιβδηΐῃθ 7, 2, 28: 5,.. 8. 
ΒΙΉνΩΙ 6, 2, 17. ᾿ΓΏτασοβ ΒΙΓΠγηὶ 6. 

4: 2. ὨοΙΌτΩ βαΐγζαρα ογαῦ ΡΏΔΓΠΒ- 
ῬάᾶΖαβ 7. 8, 25. 

ΒοΟΙΙ 5, 3, 6. 
Βοίδβειβ  ἢθββα] 5 ΡῈΡῚ], Ποτηο Ἰσηδ--᾿ 

γᾺΒ οὗ ΠΡΤΟΌ ΕΒ 5; ὃ, 22. 
ΒυζΖϑῃίϊαμη. ἴῃ θᾶ ὉΠΌΘΠῚ ΥἹ Π͵Ότη- 

Ραμπΐ Οτεθοὶ 7, 1, τό. δπίθ ὈΘΙ απ ᾿ 
Ῥεοροπηθβιδοση ἔπ ΑἸΠΘΠΙθη- 
Βίατη ἢ. 1. Ζἤς 

Οξπδο υγὺ5 τηᾶρηᾶ Μεβορούδτηϊθο δὰ 
ἙΊρτη 2: 4: 28. 

(ὐαἴοὶ ὐδηραβ 7, 8, 8. 
(δ ομθάοῃ 7,1, 20. 2, 24, 26. 
(Δ) Πραοηϊὰ 6, 6. 28. . 
(ΔΙ Ππδοθτι5 ΡΑυτ μα 5115 ἄτοδβ, ἰοομᾶ- 

ΘῪΒ Ο,͵ΔΥΙΒ ΔΥΤΠΔί ΓΘ 4,» 1. 27; 7. ὃ. 
ΥῈ ΠῚ βίγθηϊιθ σεστὶΐ 7. το. ἰἱεραίαβ 
τηἸΓ1ππ|} δα ΘΙΠΟΡΘΗΒ6Β 5» ύ, 14. δὰ 
Ηετγδοϊθοΐαβ 6. 2,7. ϑ8θαϊποβα 5101 
αυγορσαῦ ᾿πηρουϊατη Ατοδάπιῃ οἱ Α- 
ΟὨΈΘΟΡΤὴ 6, 2, 9, 1Ο. 

(Δ]ρο5 ρογίῃβ 6, 2, 13,17: 3, 2. 6ε- 
βου θιξν Ὁ, , Ὁ]. τρυ5 Σ 

(δρραδοοῖᾶ 1, 2:.20 5:0. ἢ- 1 Βιαυ. 
(ὐδγοδβιιβ ἢ. 7, 8, 18. 
Οὐδτγάτιοῃι ΠΡ 6τὶ, Ὀ6]]Π1ςοβὶ, τηοηΐϑηὶ 2, 

5. 16... 5..5. 1ἴ...» 8, 55 πδεσα 
τηοηΐθβ ροίαηΐ ΟΥ:ΘΟΙ 3, 5» 1. 4.1; 
2. ἔπιβίσα 608 5101 ΓΘΟΟΠΟΙΠΑτ βία- 
ἀεδηΐ 4,1, ὃ, 9. υτροηΐ ἃρτήθη 6χ- 
(ΓΘ πλτΠ ΟΕΘΟΟΤΊΙΩ 4,9 1.16; 3, ἢ. 

ΟὐδΥβυβ ἢ. ΟἸΠοΙθ 1, 4» 4. 
(ὐδβίοι Οὐδιηραβ 1,1, 2; 9» 7. 
(ὐανβογ! (δ ρ5 ὈΓΌΒῚ, 2.11. 
ΟεἸθθηθθ υτῦβ ππᾶρτιὰ ῬὨγυρίθθ, ἘΠῚ 

ογαΐ ΟΥΤΊ Ῥγοθίου τῇ οἴ ΠΟΙΕΙ͂ 405 
Ρογῆυ ΜεραπαοΥυ τ, 2, 7. δΙΌΘΠ 
6͵115 Ἔχβίγιιχις ΧΟΓΧΘΒ 9. 

Οεπίῖθβ ἢ., ΙΒ ρτιθη8β ΑΥΠΊΘΠΙΆΤ ἃ 

“-Ὦλ πὸ ΔΤ Ὁ 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ὉΔΥ ἀπο ΠΟΤ ΠΤ ΓΒΡΊΟΏΒ 4.23,1. Ὦππο 
ὑτα)ϊολαπί ΟΥ̓ΘΘΟΙ 15. 

ΟερΒϊβοάοσιιβ Οδρβορποηί8 ΑἰΠ6- 
ΠΪΘΏ518 ἸΟΟΠΑΡῚΙΒ 4, 2,13. ΟΟΟΙαΙΓΓ 
ἘΠ: 

ΠΥ ΜΕΒΝ Ἐογυπὰ 105 ἴῃ ἤπιθιι8 
Μύϑ186 1, 2: 10. 

Οὐεγδβϑβ υτῦβ ατθθοα εὖ τηδυπηὰ 1Π 
ΟΟΙΟΒΙα6, ϑΒιπορθηβιαπη ΟΟ]ΟΙΪα 5; 
3,2. ἀρ ὑπθαΐατη ροπαδθαΐ 5, 
Β.1Ο. (ὐὀΓΑΒΙΠΙΙ 5, 7. 12. 

(ὐεΥθοσΒ 6, 2, 2. 
Οδγίομπιατη. Ὗ΄. Οὐτομ μη. 
ΟἸμδ]αφὶ 1061], ἔουθ8, ΤΕΥ ΘΏΔΙ] ; 60- 
δῖ ΟΥ̓ΤΠΞ, ἐ..5..4.:.5».. 5»}17.:..75.8, 
Ἅπ. 

ΟΠ ὶιβ ἢ. ΘΥΎΙδΘ ῬΙΒΟΟΒΊΙΒ 1, 4, 9. 
ΟἸΔΙΥ 65 ΠΟΥ] 7, 8, 25- βηλὶ Αἵ- 

ΤΩΘΏΪΘ 4. 5» 34. 6] ΒρΡ6ΠαΙδ τη6- 
τοηύ ἀρυὰ ΤΙ α στα 4, 4. 18. οο- 
οασταηΐ Οὐδθοὶβ 4, 6, 5. ᾿ἰαπαδηΐαῦ 
ΟὟ [ουδπαϊηθιη οὖ υτηδ δοσι 46- 
ΒΟ Γ 4. 7. 15. ΑΙ Μοβϑβυ- 
ΠΟΒΟΟΥΉΙΩ ἸΠΠΡΟΙΪΟ ΡΔΙΘΩΐΘΒ 5» 5»1. 

ΟΠαγτηδηάα αγὉ8 τηᾶρηᾶ δα ΕθρὮγα- 
ἴθΓΩ Σ. 5. 1Ο. 

ΟΠ υτηϊηι8 [860 Ἰοραίτιβ ᾿ΓΓΒΙΌΤΟΙΙΒ 7, 
6, τ. αἀείεπαϊς Χεοπορμομηίοιῃ 7. 6, 

39: 
ΟἸ ΘΕ ΒΟ δ 6 Τερίοηα ΑὔΥΑΙ 1,11,0. 

2,0, 2. 24. ΥΕΡΊΟ δΙηο ΠΏ οἷ [6Υ{1]15 
ΕΠ 5π'΄. 7.1:15. 

ΟΠ ΠΙβοριβ [ϑοραφοιηοηϊαβ δααποὶϊ 
Βϑρυηρθηΐοβ τ }165 ΟὙΔΥΒ ΔΥΙΊδ- 
[ὈΥ88 1, 4» 3. τηϊδ{πτ δα ΑΥἸΟΘΌΠῚ 
2,1,)5. ἰαυάαύ ΧΘηΟΡΠΟηΐθμ 3, 1; 
45. Βιογίαίιγ ἀπι668 2,2, 2. ΟἿΤ 56- 
ΤΩ6] ἃ Χεπορμῃοηΐθ 810 νἱδιρογδίτιβ 
4.0, 3. Ῥογβίσιηρι ΑἸΠΘΠ Θη868 τό. 
ΓταροζΖαηΐθ πᾶνιραί δὰ πᾶν δῇε- 
ΤΠ ΔΒ 5,1, 4. 866 τεοαϊῦ σὰπ πη 
ΓΊΓΘΙΩΙ 6, 1, 16. ἱπηροτϊατη ἰού 8 
ΘΧΟΊΟΪΐ5 1 ΘΠ ΠΟΙ ΐοΥΥ 22. 568 
ΤΏΟΧ 60 ΡὈΥΙναύι 6, 2.12. τηραϊοα- 
τηθηΐο βυτϊηρίο ρου ύ, 4.11. 

ΟἾ  ΒΟΡΟ] 5. ρσοριηαα (ὐΔ] Πβάοηὶ 6, 
ΠΡ τὸ ὗς 38;ν..2..1..1. 

ΟἸΠοῖα δαϊύα ΟἸΠΠΟ01115 1, 2, 21. εἾπ8 
ΒΙ[8 οἵ πδίασα 22. ῥΡουΐίξθ 1, 4.» 4. 

ΟἸεροπδίτιβ ρϑυῖῦ σαπη 8118 5,1, 17. 
ΟἸεαρογϑο ΡΙιούαγα 7, 8,1. 
ΟἸεδη ον Παγτηοβία ΒυΖϑηΙ 6, 4, 18. 

ψϑηϊ (δ]ρϑη 6, 6, 5». Ποδβρ!τατη ἴῃ 
οὕτη Χοπορμοηίο 6, ό, 35. 7.1; 8. 
Ἰπα ρου τη δχογοϊδιιβ ΟὈἸαύατη. ΠΟΠ 
ΤΘΟΙΡΙΐ το] ρΊΟΠ 6 τηρϑαϊίαβ 6, 6, 56. 

ΟἸδάπου ΟΥοομιθηΐτιβ Αὐτοαβ παία τηδ- 
ΧΙΙΩΒ ἀαχ βεοσηάθτῃ (Ἰδαγο υτη 
2.1, 10. ᾿πνθ αν ἴῃ ΑὙἸδοΊ ΤΩ 2, 5, 

[Ὁὐοτομπδδ. 
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2490. 50 ΒΠοἰ ἴα, ἴῃ Ἰοσιμὰ Αρὶο Ατ- 
(8618 3,1, 47. Βιογίαϊα! ἀπο65. δὰ 
Ρουβαϊατη Ῥουβαυ τ Ὁ]ΟἸΒοθ τη 23, 
2, 4. γιϑοοϑῦ Αὐοδαιθιβ ρ,αν]8 8Γ- 
τηδίθγϑο 4, 8, 18. τοραΐαβ ἃ Χομο- 
Ῥμοηίθ πὶ βαοσὰ αἸΠρθηΐου Ἰηϑριοϊαΐ 
6, 4, 22. εὰπὶ ῬΏγνΠΪΒΟΟ οοηίοθπηαιῦ 
1γ6 τα] πταΐατα ἀραα ϑααίηῃθῃ 7, 2, 2. 
ΠοΠονΙ σα βοηΐῦ 46 Χϑηορβοηίθ 7, 
“1, 

τ μμσπσνεν Ἰοοαρτιβ ἰθθθῦθ ρου 5, 7» 
τ4-τ16. 

ΟἸΘΑγο 8. ἜΧ8] ΓιΔοθἀδοιη Ο ἢ 15. Θ0Π1- 
Ραγαῦ σΟρὶα5. ρεοιηϊᾶ Πα81ὴ ἃ ΟΥΤῸ 
ΔΟσορούαι ὦ. 1.0.5. 3, οννζυθυάα νο- 
ἰδ δὰ γγαχῃ (ὑβϑθηαβ στ 111116 
ταὶ ΠΕ 5. ρΎαν 85. ΔΥΓηδίμΤθθ, ΟΟΙ]η- 
6615 ρε]ταβε15 ΓΏτσδοιθιιβ οἵ ἀποδη- 
[15 ΟΥοίθηβιθιιβ βαρ Δ γ}18 1, 2, 9. 
ῬΙΓδοοϑῦ ΘΟΥΠῚΙ ΒΙΠΙΒΙΤΟ 1, 2,15. 58 ΧΙῚΒ 
Ῥοεθαῦ ΔῸ δχϑγοϊία 1, 2391. δβεθαΐ 
ΤῊ1]]1[651, 23, 3,9. 8 ΜδοπΟη]8 1η}}1- 
ΤΌῸΒ Β6Χ15 ΡΘΕ ΓΙ, 5»12. ῬὈΙθθαϑί 
ΘΟΥΠ αΘΧίΤΟ ἴῃ ῬΡΌΡΠΔΊΙ, 8, 4. ΠῚ]- 
15 δΔιαβου]ίαί ΟΥΤΟ 1, 8,12. ΟὙΤῸ 
ἰθβϑβϑύδιη γοίογὺ (ἀυθθοοστα 1, 8, τό. 
ΘΌΙΩ ΤΠ ΧΙΠῚΪ ἔθος ΟΥΓῸΒ 1,1, 90: 6ῷ, 
5. δ βασιϊη οὑτη 60 ΘΟΠΒἸ]Πὰπὰ (6 
Ὀ611Ο ΥΘΡῚ 1πἴργθ πο σοΙμ πη] ου 
3,1,10. Ἰαυθεαῖυν αὖ θοπτ8 ᾿πηρο- 
ΤΆΙΟΥΙ 2, 3,11; 6, 8. ΠΟἸ]Οαυ 1 ΟΠ 
ΓΊΒΒΑΡΠΕσ 6 ἀ6 τηθίτι 1ΠΒ1ἸΔΓ ΤΩ 2, 
5» 3-15. ἀο1Ἰ0 οδριυγ ἃ ΓΙΒΒΑΡΏΘΙΤ 6 
2, 5531. ἱγαεϊάδίατ 2, 6, 1. 6].5 να 
οὐ τηογθϑ 10. Ααά. 5,2»19. 5»ύ, 24. 

ΟἸδομντητιβ [,800, νὴ [οΥί]8, ᾿πίθυἢοὶ- 
ἰὙ ἃ (ΔΓ 615 4, 1, 18. 

(ὐοταίααςεβ ΤΠ θδπ15 δγίθιη ᾿ππρογαίο- 
τΊδτη ρτοπίεςαν οὐ να] ρτόροββο ατθ- 
ΟΙΒ. 79 828 

Ουτ 7.85.2}: 
ΟὉἸΟὮΙ γτοβιβίμης σϑθοὶβ 4, 8,9. βθὰ 

Γαραπίαγ τ8, ἹΠοσαπ ἸΘρϑί! 1Δ8ρ1- 
ΟἀΑΠ Ια ΕΙ )οϑν» ΕΠ  ΠΘΕΙ ἢ..8, 2Π.- 

(Ο]ςΟ 15 ναβίαςαγ 4, 8,22. (ὑδγαϑὰβ ἴἢ 
ΟΟἸΟὮΙ46 Ρ,2.2. Οὕδθ0] 101 νοβουη- 
[Ὁ τη 6116 ᾿ηΒϑηίϑτη ᾿πΐθγθηΐθ 20. 

(ὐΟ]οββ885 τ Ὸ5 οραϊθηΐα οὐ τηᾶρηδ ΡΏτΥ- 
ΘΊδΘ ΤηΔ]ΟΥΪΒ1, 2, 6. 

(ὐοτηδηϊᾶ ἢ. 8, 15. 
Ρυρπδ 84 Θδπ 5. 2, 6.] 

Οὐοτβοΐθ, υτῦ5 ἀδβοσία δὰ Μαβοϑη ἢ. 
Ἐς Βρυμς 

ΟὐΥ]85, τοχ ῬΑΡΒ]ΔρΌΙΪδ 7, ὃ, 25. 5» 
5.12, 22; 6,ττ.ΐ [άπ ᾿δοιϊῦ οὰπὰ 
(ὐγοιθ.7..1. 2. 

Οὐοὔγοῖα, υΥἢ8 Οὐδϑθοα, ΘΙΠΟΡΘΏΒΙΙΓ. 
σΟ]οΠΐα ἴῃ τορίοηβ ΤῚΡΑγθθοσγυτη δα 
Ῥοπίμμῃ ΕιχΙ ΠΤ 5; 5» 3: 4: 
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Οτείθηβεβ βαρ) Αγ} πῃ δχογοῖα (]6- 
ΔΙΟΒΙ 1, 2,90. ΘΟΙΕΠῚ ΔΙΟΙΙΒ 2, 3, 7. 
15. ΟΡΕΙᾶ πη] απ ργοάαβί 4, 2, 28. 

Οἰδβϑίαβ πηθαϊοαβ οὐταΐ ΑΥΆΧΘΥΧΘΠῚ 
νυ] πογαίαμη 1, 8, 26. Ἰαυααΐατ αἼ15 
ΘΒ. ΠΠΟΉΪΠΠῈ 27. 

Ογάπυβ ἢ. Ταγβατη πηραϊατη ᾿πηΐο- 
ἤυσθηβ 1, 2, 22. 

Ογμπϊβεῦβ 7» 1» 13: 
ΟΥτὰβ Αὐΐαχοχὶβ ἔγδίθυ ΘΟ ΒΕ ΪΓΓ ἃ 
ΤΑΤΟ ρδίγθ βαίγαρα 1, 1, 2. 1η0Γ- 
ἴμ0 Ρϑίγτθ δΌ Ατίδχθγχθ σδ] τηηϊᾶ 
᾿ΓΊΒΒΑΡΠΘΡΏΪ5 ΠΟΠ]]ΟἸ ΓΤ ἴῃ νἹΠΟῸ]8 3. 
564 τηοχ ρῥγθοῖθιιβ τηδίσ!β ΠθΘγαΐτιβ 
ΤΟΙ ΓΓῸΥ ἴῃ βαΐταρίαπη. [πᾶ8 θε]- 
Ἰὰπὶ ρᾶγαΐ οἰδῖη 6. οἸθιηθηβ δρᾷ 
Χοηπίδτη οὖ ῬδβΊΟΠΘΓ 1, 4: ὃ. ΠΡ6- 
ΤΆ}15 εὐρὰ ΘΠ ΔΉ 1. 7. 18. πυ6ο 
σαρὶΐθ ραρπαΐ τ, 8, 6. οςοϊαϊς Ατ- 
{ἈρΈΥΒΘΙ 1Π 8016 24. ψυϊπογαΐ Ατὖ- 
ΤἌΧΘΥΧΘΙΩ 26. ἸΠςοΓΠΟΙ ΙΓ 27. 6]15 
ΘΠΟΟΙΊΠΙΙΩ 1, 9. 

Ογζίοιβ υγῦ5 Μγβῖθ ἢ: 2; 5. 
Ογίοπίθτη, πγὺ5 Μγείθ 7; 8, 8. ΓΑΡ τὶ 

Οδυτομλιπι. 
Παπηδγαῖτιβ 1 ΔΟΘἀδοιη ηἶτι8 2,1; 3. 7» 

ἐξ απ 
Πθᾶπδ, υγ05 τηϑ]οσ Οδρρδάοοϊθ 1, 2, 

20. 
ΒΑΡ ΠΔΡΌΓΑΒ ἢ, 8, 0. 
Πλαγἀδπῖαβ. Υ'. Εασυτηδοῆα8, τη Δ 510. 
Παγάδβ 1, 4; το. 
Ταυὶαβ ραΐου Ατίδχουχιβ οἱ ΟΥΤῚ 1,1,1. 
ΒοΙρμῖοο ἴῃ ἐθηρίο ΡΟ Πη15 {μεϑδὰ- 

ΤΌΠι Παροηῦ ΑΙΠΘΠΊΘΗΒ6Β 5, 3; 5- 
Ποία ΤὭγαδοϊθ 7.1, 32; 59 1- 
Ποιηοογαΐθβ ΤϑιηηἸΐ685 4. 4: 15- 
Πογου]άαβ Ὀ6]]ατη σοτὶῦ σὰπὶ ῬΒΑΓΩδ- 

ἈᾶΖο 5;, 6, 24. 
Πογη65 βαίγαρα ῬΠΟΙοΘ8 οὐ ΑΥσαΌϊεθ 

“2 85 ΘῈ. 
Βοχιρριιβ [μοοη οι ΡΟΥΘ Οῖι5, Πᾶν ἃ 
'ΓΥΑΡΟΖΙ 115 δοσορία ἔιρὶ 5,1, 15. 
6, 6, 5- ΤΑ] τη ϊαίγ ΧΘΠΟΡ ΟΠ ΐο 
δρυα ΑΠπαχιθιιπη 6.1, 22. δορσιιϑαΐ 
ἐχογοϊζαμῃ ἀραα ΟἸδαπάσιτῃ ὅ, 6, 9. 
οὔ ἴρ86 δοοιυϑαίαῦ 80 Αραβὶα 22. 
ΟΟΟΙαἰαΥ ἴῃ ΓΏγαςϊα ἃ ΝΙΟΔΠαΓΙΟ 
ΘΡΑΥίΔΠΟ 5.1, 15. 

Πιᾶπο γονθηΐ ΑΥΠΘΠΙΘη568 δηΐθ ριρ- 
δι Μαγδίοηϊδηι ἰοῦ σαΡργὰβ ααοί 
Ποβίθβ ἰηξουδοθϊηΐ 3, 2,12. Ρδῦ- 
ἴθ πηδηὈ]ΔΥττη σΟΠβθοσδηΐ ἀπο 685 
ΟἸοογιτ 5» 3» 4. 6] ἴδπαπ, ἰὰ- 
σαπὶ εὖ βδογὰ 1ηβύϊταϊς ΧΘΠΟΡΏΟΙ 5, 
3. 9. Ε͵1.8 ἅἴὰ 1, ό, ἢ. 

ΠΟΙορΕΒ 1, 2, 6. 
Πυγδοοηζιτβ ραγαΐθβ Ἔχϑι] ΟὟ ὨΟΙΏ]- 

Οἰα πὶ ῥγοθοϑέ σου απ} ἢ θι18 σΌΓΒιι5 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

4, 8, 25. τοιταγ δὰ (ΟἸδαηάσιπι 
ἀορυθοδηάϊ στα 6, ὅ, 20. 

ἐδ κ ΓΎΡΩ αὶ 
Ἐποθεαΐαπα 2, 2. 25: 8. . τ: 
Ἐν Α] 5 5. 2, 14. 
ἘΡΏΘβΒβ 2, 2, 6. 
Ἐρ᾿βίμθηθβ ΑἸηρῃ)ρο αι ργεθοβὲ 

ΡΟ] ΑΒΕΒ1, ΓΟ, 7. 6ἱ σοτητηϊ εξ Χο- 
ΠΟΡΒΟΠ ΡΌΘΡαΠη οσπβίοαϊο πη 4,6, 
1. 66πΠὶ ἀοτηπτη βεοῦτα ρα ποὶξ 2. 

Ἐριβίμθηββ ΟἸγ ΤΏ 15, ΡΙΘΓΟΓΌΙΩ 8Π|8- 
ΤΟΥ ξΟΓΙΠΟΒΟΓΊΓΙΩ ἢ. 4» ἤ- 

Εργᾶχὰ ϑ'υβῃπββὶβ τ ρῚ5 ΟΠ οατη σ0Π- 
τον ἐξ ἔν κτν 

Εἰδοηϊοῖ5 οἸδαα!ξ ροτίαβ ΒΥ ΖΘ 7,1», 
12. Πιρὶ 20. 

ΕΟ] 1465 ῬΏ]ΠΙαββ ΟἸΘΑΡΌΓΘς ΡΙΟΙΟΓΙΒ 
ἢ]π|ι5. ΔΥΌΒΡΟΧ 7. 8,1. 

ἘΡγαΐθβ. 6] Δ ΠΟ 1, 4.11. ΘΌ͵η 
Ογγὰβ οὐτῃ ΟΟΡῚΪΒ {γαηβὶξ 17, 18. 
Θδαπάριῃ (ἀγϑθοὶ πΠῸΟη Ρσοσα] ἃ ἔοπί- 
θ115 ἰταηβοαηΐ 4, 5.» 2. 

Ἐσ]οοἢιι5. [ιβιαΐεβ ρῥτοίερις Χοηο- 
ῬΠοπίθῃ ΟἸΥΡΘΟ 4: 2,21. ΤῸΠῚ 5[16- 
ΠΒ σοΥ 4, 7,.11,12. Ἰδραίᾳβ τηϊῦ- 
τὰν δα Απαχιθίατη 7. 1, 32. (θῃ- 
βεῦ ἀβ βΏρθπαϊο ϑειυίηθε δχίοσαθη- 
ἀο 1Ιάδια ψιοᾶ ΧοπορΒοη 7, 6, 40. 

Εγγτηδομτι5 Παγἀδη 18 5. ὕ, 21. 
(ἀδπὰβ 7, 5; 8. 
(δυ]οβ Ἔχϑὰ] ϑατηῖιβ ὗυτοὸ ἢ 6}15 1, 

7» 8: 
ΟΙι5 ΠἸπι5 ΤΆΤΩΪ 2.1, 3. ψεθ]8 Ογτὶ 
ῬΙΟΙΙ ΕΙΣ (ὐδθοὶβ ῬΥξοπηϊα 1, 4, τό. 
͵Ἶαββθὰ ΟΥΥῚ ρῥ]δαβίτα ἔγαμῖδ 6 Ἰοοὶβ 
ῬΑ] βίσιθιιΒ 1, 5. 7. τηογΐίθπι ΟΥΤΙ 
Παποὶαὺ Οὐθθοὶβ 2,1, 3. ΟὈβεγγαΐ 
ατεθοοβ 2, 4, 24. 

ππδβίρριιβ Αὐμθη θη βὶβ Ἰοομαρστιβ ἔα- 
οοίθ ρϑῦϊξ τησπὰ8β ἃ ϑθαςῃθ 7, 3, 28. 

αοὔτγαβ, ἀαχ σορίαγατη ΑὐαΧΟΥΧΙΒ 1, 
η: Τῆς 

ἀοηρυ αβ Εγοί ΥἸ θη 815 7, 8, 8, 17. 
(ἀογρίαβ [ιθοηΐητιβ. εοἰὰ8 ῬΓΟΧΘΠΙΙΒ 

ΔΌΘΙΟΥ ἔα 2, 6, τό. 
(οτρίο, ἔγαϊογ (ἀοῃρΎ] 7, 8, 8. 
τοὶ χαοΐῖ ἀβοθηαθγιηΐ οὐχ ΟΥ̓ΤΟῚ, 

2.9; 7:10. ποϊυαηΐ οοπίτα Ατία- 
ΧΕΥΧΘΙΣ ΔΒΟΘΠΘΘΙΘ 1, 3, 1; 4» 12. 
νἱποιηΐ οὐ ἔπραηΐ ὈΔΙΌΔΓΟΒΊΙ, 8,21; 
ΙΟ. 11. τΤοαδαπΐ ἴῃ οαϑίγα 5808 1, 10, 
17. τηογΐεπτῃ ΟΥΤῚ ξρτα ἔεσαηΐ 2,1, 
4. τοἀδαῃηέ δα ΑΥἸδθατη 2, 2, 8. ΠΟῚ 
ὯΠῸ ἸΙοσΟ σὰπῇ ΑΥΐθθο οαβίσα ρΡοπαπηΐ 
2. 4,1. Ῥεγυνοηϊιηΐ δα Ζαραίδπ ἢ., 
ὉΌῚ δογαχα ἄτιοε5 010 ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΤ ΗΒ 
ΟΔΡΕΙ ᾿Πίο ΠΟΙ ΠΠζΥ 2, 5, 31. ΘΟΜΙΗ 
ΔΗΙΤΏΟΒ δχοϊίαΐ ΧΘΠΟΡΠΟΏ 3,1; 15- 
1ἴον δοϊαηῦ ρυρτιαηΐεβ 3, 3, 7. ἔα- 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

σαηῦ Ῥεγβαβ 3, 4.15. Ρβὶ]αηΐ Ρογ- 
885 46 601186 25. 44. ἴδ το] ϑ 581- 
τηῦτη [Δο πππὸ Ῥ6 Γ᾽ πηοηΐθϑ (ἀν θοΠο- 
Ταϊη, Δα θυβοῦμη ΡῈΥΓ βθρίθπι (1168 
ΠΟΙ ΠΟ ΡΌΡΏΔΥΘ ΘΟρΊΙΠΓΕΙ 4; 3; 2. 
νδαπηΐ Ρ6Ὶ ΑΥ̓ΤΠΘΗΙΔΙΩ 4; 4:1. νΘΧ- 
δ Ὠἶνθ οἱ {ΡΟΥΘ 4.) 5» 3. Β80ρ6:- 
δηΐ ΟΠ 68, ΤΔοομο5. οὖ Ρἢδβὶὰ- 
ΠΟΒ 4.0, 24. Ρειριηῦ Ρ6Ὶ ΘΟΥΓΠΙ- 
ΠΟΤῚ ἤΠ65 4, 7, 18. οὑπὶ Μδοτο- 
ὨΪΡθὰ5 [π8 ἔδοιπηΐ 4, ὃ, 7. νἱη- 
οαηΐ (Ο]ΟΠΟ5 4, 8,19. Ῥϑυνθηϊαηΐ 
ΤιαροζΖαηΐα 4, 8,22. ἈρΟΤΘΟΙΠΗ ΕΓ 
ΠΥ1δΒ "» 2,1. ΜοββυμοθοογΌγ Τη6- 
ΤΠΌΡΟΙ οχρυρπδηΐ 5, 4. 26. (ο- 
ὕΥΟΥΙΒ πανιραηῦ ΘΙΠΟΡΘη 6,1,14. ᾿η- 
ἀ6 Ηργδοϊθατη Ῥομΐὶ 6, 2, 2. 5661- 
ΤἸΟῊ6 οτΐα Θχϑγοϊίτιβ 1 ἀυιϑτὴ αἸν]- 
αἰΐαν 6, 2, τ. 564 ΤΙηοχ ΓὈ]8018 86 
σΟΠΪαηρστιηΐ 6, 4.1. ΒΙΓΠΥΠΟΒ δοῖθ 
νἱπουηΐ 0, 5».31. ρΡδινθηϊαηΐ Οἢτγ- 
ΒΟΡΟ]η 6 οχίρ. ἰ{τα]οιαπὶ ΒυΖϑη- 
{ΠῚ 7.1, 7- ἃρυα 'ϑαΐμθη 5{1- 
Ῥϑηαϊα τηθγθηῦ οἵ νἱπουηῦ Π ὮΤΘΔΟΘΒ 
. 3.14. ἰαπάδθπι σοη]υηραπῦ 58 
οαπῇ ΤΙ ΓΟΙΙ5 οχογοϊΐα 7, ὃ, 24. 

Οὐτηηΐαβ Ὁ Ὸ5 τηᾶρηδ 1Π ΤΟΡΊΟΠΘ ϑου- 
ΓὨΙΠΟΥΌΠ 4. 7.510. 

ΗΔ ]ΠΙβαγπᾶ 7, 8, 17. 
ἩΔ]γ5 Η. Ῥαρῃ]αροηϊθ 5. 6, 9. 6, 2.1. 
Ἠδγραβαβ ἢ. 4, 7, 18. 
Ἡδοδίοηυτσηιιβ, ἰθραΐτιθ ΘΙ ΠΟΡΘΏΒΙΙΠΙ 

5» 5» 7» 243 ύ, 3. 
Ἡδροβδηαον ἸοσΠαρτιΒ 6, 23, 5. 
ΗΕ]1ὰ5 (ἀοηρυ! ΕΘ ]ΘΏ518 ὈΧΟΥ 7, ὃ, 

Ἠρτδοϊθα, αγῦ5 Ῥοπῦ ατεθοα, Μερα- 
ΤΘΏΒΙΌΠΩ ΟΟ]ΟΠΐα ἢ ΜΔ ΠΥ ΠΟΥ ΌΤΩ 
ΤΟΡΊΟΙΘ 6, 2,1. αυδηΐμμη αἰἸβίοί ἃ 
ΒγζΖδηΐῖϊο 6, 4.2. τηῦ]ῖϑο 101 Δρρεὶ- 
Ἰαηΐ πᾶν65 5; 6, το. 

Ἠνδο]θοί!β 6, 2, το. 
Ἠρτδοθ5 Μαγοηϊίθα Πμογίαί αν σοην]- 

νὰ5 υτὖῷ ϑϑυϊηθ ἀθηῦ τηυηογᾶ ἢ, 3; 
15. τΙηϊτ ταν αὖ ρῬγοαδιη νεπααδῦ 7. 
4.2: 5.06. οδΔΙατηπίαίαν ΧοΠΟρὨΟη- 
Ἐπ ὁ... Ὁ. 5. ατσαβ. ἀἰοι αγ:7, 
6.41: 

Ἠ ΓΟ] νἱϑ αἀπιοὶ βού Ππηΐ 4, 8, 24. 
6, 2.15. 00] ἀδβοθηαου δα (ὑεγ- 
Ῥεγατα δἀποθηάατῃ 6, 2. 2. 

ΗἩεθρογϊίθ 7. 8, 25. 
Η]δγοηγτατῖιβ ]θιιβ, ΡΓΌΧΘΙ Ἰοομαᾶρο- 
ΤΠ Ὠδίμ ΤηΔΧΙΓΠ5 2, 1, 34. ὅ, 4, 
10. Ἰοραῦαβ τηϊτ{πτ δα Απαχι τη 
ἡ: τὸΆ 8.6: 

Ἡ]Εγομ πα Εποάθιιβ (σΟΥΥ.) να]Π6- 
ΤΑΙ 7...4518. 

Ηγτοδη]} 7, 8, 15. 

να 
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Ἰδβομῖθπι ΠΠ{π|8. 
ΧΕ: 

Ἰσοηΐατα αὐὉ5 ῬΏΤΥρΙδ ΘΧΙΓΘΠΊΔ 1, 2; 

101 Αὐρὸ δρρυμπύ 6, 

10. 
165 75 5: ἢ. 
ΙΟΠΪοθο ὉΓΌ68 ἀοἤοϊαηῦ ἃ ΤῚΒΒΑΡ ΗΘ 

Δα Ονγυτα 1, 1, 6. 
Τὴῖϑ σόν 072. 1: 

ΘΎ]85. 
[551 γ᾽ ΟἸΠοΙο. τηδυτηὰ τηᾶρηδ οἵ 
ὉΡυΪ θη 8, 1, 2: 24:3. 4,1: 

Ιβύῃτητιβ 2, 6, 5 
Τδιηθη65 ορϑῖὴ ἔοτί Αβιάαΐϑε 7, 8, 15. 
ΨαρρΡΙιϊου. ΠΟΒρΙ(8115.2, 2, 4. βθ νδίου 

δ ΖΡ ΘΟ. 8. 4: πτοχ ΠΝ ϊς ΒΒΟΓΆ 
ἴαοῖῦ Χρπορποη α6 ᾿τηρουῖο ΟὈΪδίο 
ΤΘΟΙΡΙΘηῆο 6,1, 22. 7, 6,44. Μ11- 
ΘΙ Ε 7.2.8... 
ΤΔΟΘ δου 1}. ΠΟΥ ὈΓΙΠΟΙΡ68. ἴῃ 
Ῥεῖ [ΓΑΤῚ αἸδοπηΐ, 5εδα ἴῃ Γαγίο 
ἀΘΡΥΘἤΘΏΒ1 ΥἹΓΡῚΒ οορἀ πη 1 4, 6, 
15. σοπίοηαπηΐ οατὴ ΑΥΠΘΠΙΘΏΒΙθ 5 
46 ΡὈΥἸποῖραία 6,1, 27. 46πΠὶ 60η- 
ΒΘαΌΓΙ βαηΐ 6, 6, 12. 486 Ιοσᾶ 1ρΡ- 
ΒΟΓΆΠῚ ἹΠΊΡΘΙΟ βαθ]θοία Πιϑυϊηΐ 7, 
θὲ 

ΤΔοοηϊοᾶ ξυήλη 4, 7: τό. 
ΤΑταρβδοὰβ 7: ὃ, 1, 6 
ΠΑυῖββα ΥΌΒ τηδρτδ, 864 ἀδ6βεχία, δα 
ΠΡ Ια σ, τὴ: 

ΤΟΪΟΡΠΔΡῚ 3, 2, 28. 
Τγοῦρα 116] ΑΥοδα τη 1, 2, το. 
Τγοδοηΐα ναϑίαθῦ ἃ ΟΥΤΟΊ, 2,19. 88- 

ἴγαρα ο͵ὰ8 οδῦ Μι γι δίθβ 7, 8, 25. 
ΤΙ γΟΔΟΠ68. ΠῸΠ Ρδιδηΐ ΤΕΡῚ Ρεῖβε- 
Τῶι, 23 2. 55: 

ΤΠ γοθῦτη 7, 8, 1. 
ΤΠ γεῖα8 Ῥοϊγβίγαι ἢ]ππιθ ΑΥἸΠΘ ΗΘ 515 

Ῥγϑοϑὺ αι! 2.2. 20. 4, 3; 22. 

25: 7. 24. 
ΤΠ γοῖπβ υσδοιβδητιθ θαθ85. ΒΡΘΟΙΪΑ- 

ἴατη τοὶ ὑϊν ἃ (ἸΘΆΤΟΠΟ 1, ΤΟ, [4. 
γε Αομδοιβ δανογβαΐαν ΧΟΠΟΡΠΟΠΙ 

5.0, 27. τοίοσί δα θχογοϊζαση πὖ ρ6- 
οαηϊδπ ροβοδηΐ Ἠογδοϊθοῖδβ 6, 2, 4. 
Ἰοσαίτιβ ἤδπης ΟὉ σαθβατη Ἡ θυ  θδῖη 
Το ΕἸ ν 7. δοίου ΒΘ] ΠΠΟΠ]5 9. 

Τγοϑι: 2:8: 
Τγαϊὰ 7. 8.20. 
Τγάϊατη ἔογτα ἴῃ ΟΥΤῚ ΟΑΒΕΤΙΒ 1, 5» 6. 

ΤΠ γάονυτη δι168 ῬΘΥΓΟΥΘΠ ΑἹ ΤΠΟῸΒ 2. 
το: 

ὅψώ, εἰμι Υ. Β]Δηα8. 
ΜδΟΙΌΠΕΒ 4, 8, 1. 5» 5» 18. 580]15 ]6ρῚ- 

ῬὰΒ αὐπηΐτγ 7, 8, 25. 
ΜδθδΠΟΘΓῚ, 2, 5» 6. 
Μφβαᾶθβ ραΐθσ. ϑὅδυϊῃθ τὸχ ΤἬΉγδοϊδο 
ἭΡΩΣ ΣΉ Μὴ 

Μαρμθῖθβ. ΘΟΓΌΙΩ βδ]Γδῇ0 6,1, 7. 

ΓΓΟΘᾺΘ 1. 81} 11- 
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Μαηθηθηβαβ. 
Μαχ.άὶ 4, 3: 4. 
Ματγϊδπαγπὶ. ΒΟΓᾺΠῚ ἴῃ Τορίομθ β᾽ΐα 

ξαϊς Ηρφγδοῖθα 6, 2.1. 
Ματγομπῖίθβ. Υ. Ηδυδο 68. 
Μανβγαβ ΔΙΠΠΒ ΘΧΙΡΊΠΙΒ, ΟΥ̓ΘΠΒ ΠΟΠ 

Ῥτοσα] (ὐο]βθπὶβ ᾿πῆπι τ᾿ῃ Μϑδη- 
ἄγαχῃ : ἢϊο ΑΡΟΙ]ο ἀϊοϊξαγ σπίθα ἀ6- 
ἰγᾶχῖββθ ΜΆΓΒΥΘ Ὶ, 2, 8. 

Μαβοᾶβ ἢ. Μεβοροίατηϊο ᾿μῆἤπθηβ 1π 
ἘΡὨΓδΐρια 1, 5. 4. 

Μεάϊα. μϑῖ δῆς τράθαῃηΐξ Οὐεθαὶ 2, 4. 
27. 3» 5» 15- Μροάογυπι ἔδπη!πδ8 
ῬΟΪΟὮγεΘ οἵ τηᾶρσηδα δ ἀΔηΓῸΓ 3, 2, 
25. ΘοΥΌτη ᾿ΠρΡΟτΟ ΡΟ πα ΡεΓ- 
886 ΥἹ] 2. 4. 8,11. 

Μδάᾶβὰᾶ τορὶβ ΜΕαΟΓΙΠῚ ἸΙΧΟΥ͂ 23, 4; 11. 
Με Πηυ ΣῈ 1, 7.15. 2» 4. 12. 
Μαάοουβ τὸχ Οὐγυβαγτ ἤ: 2, 32: 3» 

γ6. 1... -ὅ τὰ: 
Μεάοβαάθβ πεν ἃ ϑϑαΐμα δα Χο- 

ἩρΒΒοπίοιν 7. 1, 53..3.10. 24: 51» 
ἘΠ 

ἡρβοημτ τα Πιαπβ ΕΡΏ6βιθο δα 
5: 3.Ὁ. 

ὙΡ ἀλιαβρφδου Ῥεγβα φοινικιστὴς ΤΕΡΊῸ5 
ΟΟΘΟΙΑΙΓῸΡ ἃ ΟΥΤΟ 1, 2, 20. 

ΜεΙδπαϊίεθ σθηβ ΤΠ ΉΓδΟοΙϑ 7; 2: 32. 
ΜεΠμορΡΒαρῚ ΡΟρΡαΪα8 ΓΉγδοΙδ 7, 5»12. 
Μϑηο 1 Βθββδ]αβ ἀποὶξ δα ΟὙγατα τη1}]68 

Ρβαϊέθβ σγαν]β δυπηδίισοθ εἴ αυϊη- 
σΘηΐοΒ οδίγαΐοβ 1, 2, 6. τ ΠΣ ἃ 
Ογτὸ ἴῃ ΟἸΠἸοἴδτη 20. ῬΥΓ. 5. ΟΠ 
515 {γδηβι ΕἸῸΡὨΤαΐθιη 1, 4. 123. 
15 τα ]]065 ᾿π]ασῖα αἰοιππί (Ἰδδγ- 
οἴχῃ οὖ Ὠὰ] 115 Τα] 1685 1, 5.11. ΘΟΓΙΓ- 
ΠᾺ 5᾽ Ἰβίγο ΟὙΘΘΟΟΥΙΩ ῬΓΘΘΘΒΌΙ, 7» 
1; 8,4. ΠΟΒΡ6Β ΑΥΪΘῚ 2,1, 5. 1Ὸ- 
τηδηθέ δρια ΑὐἹδθατῃ 2, 2.1. 8.5- 
Ῥβοΐαβ δβϑί ΟὉ ῥγοα! ΠΟ Π 61 2, 5: 28. 
ΟΔΡΙΓΥ ἃ ᾿ΤΊΒΒΑΡΒΘΙΙΘ 21. Τη]ΒΕΥΘ 
ἐγαοιἀδίτιγ 2, 6,29. 6] 115 ΤΏΟΓ6Β Ρ68- 
ΒΙΓῚ] 2,0, 21. 

Μέδβρῆα υτ05 οἴη Μοάοσγιτῃ σαρία ἃ 
ῬΕΥΒῚΒ. 3» 4; 10-12. 

ΜΙάδβ οαρὶῦ ϑαϊυγ 1, 2. 13. Μ|- 
ἀφ ἔοπέΐθμῃ αἰγογβιση, ἱππαᾶῆὶ α16- 
ἴατη, τηδαϊατη πίον Μεαοβ οἱ Ρθ- 
ΟἿδ5 τηθιηογαΐ ΒΙοη ΑἰΠΘΠδοὶ Ρ. 45. 
Ἡοτίοβ Μιᾶξ ἰὴ Μαοβάοηΐϊα Ηεο- 
ἀοία5 8, 158, ἴῃ φαϊθιβ Μαοθάοῃββ 
ΠαΥΓΑδηΐ Θ]Θπατη σαρίαπη ἔαϊ5886. 
Αρυὰᾶ ἤξ]ΐαπαμπ Υ'. Η. 3, τ8 παῖγὰᾶ- 
ΤῸ, φΟ]]οπαϊτη Μίδα τοῦ Φρυγὸς καὶ 
Σειληνοῦ εχ ΤΏΘΟΡοΟΙΡοΟ ΟΠϊο. [μο- 
οατῃ οχ ἰὔτο θαυμασίων ΘχορΓρΡύα 
6586 δρραγοῖ εχ ἃπποίδίοπθ ὅ6Γ- 
νἱ δὰ ὙἹΡΡΊ Εοϊορσατῃ 6, 13, 4] 
μος 56 πὶ σο]οχυΐαπη οὐαὶ Μ|άὰ 

ΘΟΥΏ͵ βαϊζαϊϊο 6,1, 11. δοτηἸαΐι8 οδί. [{ὰ ναὸ ϑουν!αβ 46 
ΠΘΟΡοτΩρο : [5 επῆπι ἀρρτοδθηβιπι 
ϑιίοπη α Μία τεσὶβ ραδίοτγίδιι 
αἱοὶϊέ ογαρμῖα πιααἀφηέεηι δὲ θὰ θα 80- 
»οταΐμην; ἐ{|05 ἀοἷο ἀφφγοδθδος ἀοΥ- 
ηϑθηΐθην οἱπωῖδδο, ρμοδίοα υἱποιζὶδ 
δροπέο ἰαδοηπέϊδιι5, ἰἰδοταΐιην ἀ6 το- 
διι5 παΐμγαϊδιις οἐ απίϊᾳιῖς ΜΙαα 
ἐπέογτοσαη τὶ τεβροπαί556. ΟΠ 5185 
ἴῃ Ερὶβέ. δα Ῥοιῃρ. Ρ. 787 δὰ. Β. δᾶ 
ψΙτα Βουρίοσι πη ΤΠ ΠΘΟΡΟΙΏΡΙ τοξοτε 
[Δ 185, νοὶ καὶ περὶ Σειληνοῦ τοῦ 
φανέντος ἐν Μακεδονίᾳ. Εδάετη Βᾶ- 
θδὲ ἴῃ ὐδηβαγα ϑουρίογατη μ᾿. 173. 
Ῥγεθοίασιιβ αβδῦ Ἰοοὰβ Ατιβίοίββ 1π 
Ἐπάρμηο δρᾶ Ρ]αΐαγοματη (ὐη5ο]. 
δὰ ΑΡο]]ΟΠΙ απ Ρ. 353. Ὁ τοξοσ, 
ΘΙΠΘηθτη οαρίπη Μ|16486 (ἐκείνῳ τῷ 
Μίδα) διερωτῶντι καὶ πυνθανομένῳ, 
τί ποτέ ἐστι τὸ βέλτιον τοῖς ἀνθρώ- 
ποις, καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον, 
τὸ μὲν πρῶτον οὐδὲν ἐθέλειν εἰπεῖν, 
ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήτως, ἐπειδὴ δέ ποτε 
μόλις πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος 
προσηγάγετο φθέγξασθαί τι πρὸς αὖ- 
τὸν, οὕτως ἀναγκαζόμενον εἰπεῖν" Δαί- 
μονος ἐπιπόνου καὶ τύχης χαλεπῆς 
ἐφήμερον σπέρμα, τί με βιάζεσθε λέ- 
γειν, ἃ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶναι; μετ᾽ 
ἀγνοίας γὰρ τῶν οἰκείων κακῶν ἀλυ-- 
πότατος ὁ βίος, εἴ αὰδο Βοαππίαγ. 
Ϊῃ απο Ἰἰοοο νεβρία δρραζγεπέ ἔδ- 
0] ἃ ῬΙπάδγο ἐγαηβιαΐδ δά 3116- 
ΠῚ οατη ΟἸγτηρο, Μαγβυϑ ΡΏτγ- 
515. δἴπτηηο, σΟἸ]οαποπέίθῃι, οχ 488 
ϑΌΠΟΠἃ δα Αὐϊβδίορβαπθιη ΝΌΡ. ν. 
223, ἸΟοσΠ) Ππης ΘΧΟΟΓΡΒΕΡ απὸ: ὦ 
τάλας ἐφήμερε νήπιε. βάζεις μοι χρή- 
ματα διακομπέων. Ἐδθυ]α Ἰριταν ἀ6 
6 ΠΟ οαρίο δα δηθααϊββίτηδ ρϑγεϊ- 
ῃθῦ ἐθιαροῖα, πὸ εχ ΡΙιπάδυϊ 060 8Γ-- 
συϊ εδπι Ηδνπ. δα Ἐπ]. ὙἹΡΡΊΗΙ 6. 
ΜΙάδβ τὸχ Βυισαπα δαὶ ἴῃ ΤΉγαοϊα 
͵αχία Μδοβθάοπίδμῃ, ἅπ6 6 οπ σαπίθ 
τηϊστανῦ ἴῃ Αβίδιη δὲ ταρίοποπν 
ῬἈγυρίατα οσοαρανξ, παγγαπΐθ Ηδ- 
γοθοίο 1]. ο. εξ ὕοποηα Ῥμοῖϊ [Β10]. 
Ρ. 1380, 32 64. ΒΕΚΚ., αἱ τηα]6 Βρέ- 
μιον. Υ. ἴ ε886]. δὰ [91οα. νοὶ. 2, 
Ρ. 644. 12] θη περὶ τὸ Βέρμιον 
ὅρος ἴῃ 'ΓΗγαοῖα τορπαηίΐθ Μ|Ιᾶὰ 
Υ]ΒῈ5 οἵ οαρίαβ δα τϑρϑῖ ἀδαποξαβ 
6588 αἸοϊαγ. Α Βουϊοσιθι5 βουϊρίο- 
ΤΙΡῸΒ ἔαθυϊα δα Ῥῃγγρίατῃ ἔαϊξ ἔτα- 
ἀποῖα, οὐ͵π8 τηυΐδομβ ΡΥ ΤΩ 
Βοος ἔοτίβ νϑβϑερίιατη ἀρραᾶτεῖ ἴῃ Χο- 
ΠΟΡΒοηΐθ. Μιάδβ Οτρμεὶ αἰβεὶρα- 
18 πηγβίθ 564 116 δ᾽ βάθη ᾿πιαΐαβ 
ῬΒγυρίαπη τορι Ομ 5 ἱπηρ]ονῖββα 
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αἰοϊξαν ἃ Φ αϑῦϊπο τἰ,7. Οοηΐ. οἵ- 
ἴάτη ῬΟ]Ύ ΘπτιΒ 7. 5. Ονιάϊιβ Μείδμῃ. 
11, 00 οὐ Ῥογϊζοηϊαβ δὰ 181 1. ο. 
Ἐοπίοθιη Μά ρσορθ Απουγϑιὴ νἱαὶώ 
Ῥαιυβδηΐδβ 1, 4, 5. 5ΟΗΝ. 

Μηοϑῖα Οὐχὶ Ρ}]]οχ ἔαρι δα ατθθοοβ 
70, 2. 

ΜΙηδίιι5 Οὐδ ἀθίαυ 1,1,71; 4» 2. (Ὁ 
ποη ἀεἴθοουι δα Ογτιιπὶ 1, 9, 9. 

Μητοογίμθ5 ΤΠ Ήγαχ οατὴ 8118. ὑγᾶη8- 
ΓαρῚ δα ΤΟρΈΙΩ 2, 2, 7. 

Μίηθυνεθ ΠποΟπΊθῃ ἰθββοῦα ΧΩ] 8718 7. 

3: 32. 
Μιζνιάδίοβ ΟΥΥῚ δπηϊοῖιβ 2, 5» 35- 2. 

3; 2, 4. Δαουιαν ὐθθοοβ Αθθαηὔεβ 
3. 3» ὅ- ᾿ἰογτῃ ΔΟΟΥ ΟΣ 2, 4. 2, 3. 
βαΐγαρα [γοδοηΐθο οὐ (δρρδάοοϊδ 7, 
Θ; 2 ΕΙ: 

ΜόοπΒ 8866} 7, 1, 14. 
ΜοββΥΏΟΘΟΙ 5, 45. 2; 55 1. ΟῚ ρδ͵θηΐ 

ῬΘΙΒΙΒ 7. 8, 25. 
Μυτυϊδημάσβ γῸ5 Θγγῖθο δ ΓΤ] Γ6 τη6- 

ΑἸ ΘΥΥΔΘΌΓΙΩ 1, 4, 6. 
Μγϑῖα 7, 8, 8. 
Μυϑὶ ροριυϊαπύαν ΟΥὐυὶ βαϊγαρίδτηῃ 1, ύ, 

ἡ. ὈΘΙυτὴ ρουαηΐ οὐπὴ (ΤΟ 1, 9, 
14. ΠΟ ρδζϑηῦ ΤῈΡῚ ῬΘΥΒΑΙΠ 2, 
1 5:5...2..2..23. 24. 

Μυϑὰβ αυϊάδηῃ βα]ζδΐ 6,1, 9, 12. 8115 
1η514185 5: πη]αῦ 5, 2, 29. 

Νδαβιο 68 7, 8, 6. 
Νβοὸ Αβιπϑοῖιβ νοοῖ δΌβθηΐβ ΟΠ 111- 

ΒΟΡὨὮΙ Προγίουβ ρογθθαΐ 5, 6, 56. 
ΘΔ απ ηἰϑίτ ΧΟΠΟΡΠΟηΐθ 5; 7» 1. 
τη] 1058 βαδαδί θ᾽ 6 ΠῚ τιῦ ΒΘΟΥΒΌΓΩ 
16 Γ [δοϊαΐ 6, 2, 152. ϑιοςθα! ἴῃ 1ο- 
οατὴ ΟΠ ΓΊΒΟΡΗΙ να ἀοίαποί 6, 4, 
11. ἰθιῆθσθ δαπιοὶῦ ΠΟΠΏΜ]105 ρΡΓρ- 
αδἴσθτη Ὁ, 4, 22. αἰεοοίαϊς Ἰτηρθυ 
τούϊτι8 Θχθυοϊζιιβ 7; 2, 2. αἰβϑιαϑῦ ἃ 
ΟΘΙΘΙΙΒ 7: 2, 17: 209; 3. 2. ἤ. 

ΝΘΟΠ {|ςΠ08 7, 5» 8. 
ΝΙΓΔΠΟΥ ἴμδοο οσοϊάϊς ΠΟΧΙρΡα ΠΩ 5, 

Ἐ 48. 
ΝΙΟΔΙΌΠ 8 Ατοαβ Ἰοο δαρτιβ να] ΓΔΐΤ15 

πυποῖαῦ οδ]απηϊαΐθμη ἀπουτη 2, 5» 
33. στὴ νἹρὶπίϊ ΠΟΙΏΙΏΙθτιΒ. {γ88- 
Γαρὶ δα Ῥεγβαβ 3, 2» 5. 

ΝΙσοΙηΔοἢτΒ (ΕἸ οοβ ρῥγϑθαϑὲ ρα] αβί]8 
4. 6, 2ο. 
δα  2:.22.;.3. τό; 4.21: 8, 

ἔξ. 
Εἴθιιβ. Ν'. Νιοοιηδομι8. 
ΟἸγτηρΐδ 5,» 3. 7» 11. 
ΟἸΥΠΙΉΙ 1, 2, 6. 
Ορυυπίιπ 7, 8, 5. 
ΟΡΙ8 υαὐοβ τηᾶρῃὰ δα Ῥμγβοιιη ἢ. 2, 
4 Ὧ8. 

ν᾿ 
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Οτοηΐαβ Ῥεῦβα φ'ϑηθυβ ΤΕΡῚ, ᾿Π516185 
Βέγα! Ὁ ΟΥ̓ΤΟ 1, 6, 1. ΤΠΟΥ 8 ἀδηηηδ- 
ΓῸΓ ΙΟ; 0.5 209. 

Οτομπίδβ σΘΠΘΙ ΤΘρῚΒ 2, 4. 8. 3, 4, 12. 
οοΙηϊζαῖαν (ἀαὐθθοοθ τϑαθαηΐθθ 2, 4, 
9; 5: 40. Ββαΐχγαρα ΑΥΤΏΘηΪθθ 3, 5, 
17. 4» 3» 4: 

ῬΔρΒ]αρομΐα ἀἰθβουι ΓῸΣ 5, 6, 6. 566. 
(ΟΥ̓ ]α8 6]5 βαΐίσαρα 7, 8, 25. Ρὰ- 
ῬΒ]ΔρΌΠΙΟΘΘ ρΆ]Θ88 5.9 2, 22: 4; 13. 

Ῥαγίαμη 7, 2, 7. 25; 3. 20. Ῥαυδηὶ 7, 
ρας 

ῬαγυΠοηϊατη 7, 8, 15» 21. 
ῬαυῦΠΘ 5 5. 6, 9: ό, 2, 1. 
Ῥαυυβαίϊβ, ὈΧΟΥ [)24711, τηδίοσ Ατΐδ- 

ΧΟΥΧΙΒ οὗ ΟΥΤῚ 1,11,1. Ογγύτη τη8- 
Θ]5 ἀῃηδῦ απᾶτὴ ΑΥΓΆΧΘΥΧΘΙΩ 1, 1, 4. 
ο᾽ὰ8. Ὀγϑαϊα ἴῃ ΟΥΤα 1, 45 9. ἴῃ 
Μοῦΐα 2,.4. 27. 

Ῥαβῖο Μορδυθηβὶβ ργϑοθδύ ΒΘΧΟθη 181, 
2, 3.. ἃ Πρ ἀδβογίιβ ἔαρὶὶ 4ο- 
ΤΌΠΩΙ 1. 4. ἤ. 

Ῥαΐεργαβ Ῥεῦβα ΟΥ̓́Τ ΔΙΏΙΟῸΒ 1, 8, 1. 
Ῥα]ΐξθ 1, 2, 1ο. 
Ῥεγρδτητ8 7: ὃ, 8, 22. 
Ῥοεπ στ... 2. νυ. 2...2.ντῶνεϑυ ἀπι58; 

ἧς ὃ. 
Ῥεγβθ. Πουιπὶ ἔθυηϊηδ ἰδπἀδηΐαι ΟὉ 

[ΟΥΤΩΔΙΩ 3, 2, 25» ΔΓΟῸΒ ΙΩΔΡῊΪ 2, 4; 
17. 49 4. τό. Θαᾳαϊίαίιι ποοσία δβϑῦ 
1πυ}}15 3, 4. 35. 58]08[10 6, 1, το. 
Μεαογυχη ᾿τηρϑῦῖο ρουηδα 23, 4, 
(πα 

ΡΒΔΙΙηυ5 ᾿ΕΠΙΒΒΑΡΏΘΓΩΙ ΟΔΙ5. 2, 1, 7. 
δύΐθιη θυ η Ἱ ΔΥΙΏ8 δ ἰδοσθῃ 
Ργοπίθραίαν 1014.: πορσαὺ Οὐδθοοϑ 
ἸηγΙΐο ΤῸρΘ βΆῖνοῸ5 ΤΟΙ ΡΟΒ86 2, 
χ,.1.ὃ, 

ῬΒΔΓΏΔΌΔΖιιβ ΒΙΓΠγ 188 βαΐσαρϑ ,8,25. 
ῬὨΏγΥρΊϑ 6, 4, 24: 5» 80. 6]8 6481- 
[68 οἷδαβ. δβμομαηῦ (δθοοβ ρδ]δηΐεβ 
6, 4, 24. ῬΥΓΘΟΙΏ15 οὔ ΡΟ] ΠΟΙ Δ ΟΗΪ- 
5 501Ποι8{ Απαχιθίατη αὖ Ογτὶᾶ- 
ΠἾ5. Πραυθί Αβίθπὴ 7, 1; 2. 5:11] 6 1 
ΡῬοβίθεα Αὐ βίῃ πη 7, 2. 7. 

ῬΏαβ18Β (ΑΥαχ68) ἢ. Αὐτηθηϊδα 4, 6, 4. 
ῬὨ 815 (ΙΒ 415 5» 6, 436. 

ῬΠΔΒΙΔΠΙ ΑΥΤΩΘΉΪδ6 4, 6, 5. (Ο]ΟΒΙ 15 
5. 6, 26. ΥίουΠ Υ δα βδίγαρίδτη 
ΤΙ για) ἡ. 8. 26. 

ῬΒΊ]Ἔβῖτιθ Δοῆθθαβ ϑαποιΓΣ ἴῃ ἸΟΟΌΓ͵Ω 
ΜοΠΟΏΪΒ 2,1, 47. ἰάθη οὖ ϑορῃξδ- 
ῃρΐα5 αἸσαηΐα ἢδύμι ΤΠ ΧΊΩΙ αἰ 65 
5» 3.01. δανογυβαία ΧΘΠΟΡΒΟΙΪΙ 5, 
6, 27. αδτηηδίαν ΤορθυΠἀδΓτη Ρ. 
8, 1. Ἰεραῦιβ την δα Απδχι- 
Ῥίπχη 7, 1, 22. τηϑηθῦ δἃρια δχϑυ- 
αἰτη,.7; 2...1- ἷ 

Ὁ ἃ ἃ 
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ῬὨΠοΟχοηιβ ῬΘΙ]ΘΠΘΠ518 ΓΘ ἔΟΥΓΓΟΥ 
θεν 5,» 2; ΤΌ. 

ῬΒοσεθθηβῖ5 ΟΥ̓ Ρε]]θχ ρυπάθηβ εἴ 
Ρυ]οῆ γα σαρΡΙΓαΥ 1ἢ ΟΑΒΙΓΙΒ 1, 1ΙΟ, 2. 

ῬΒΟΠΙςΘ 7. 8, 25- 
ῬΒΟΙοα5 ΜυΓΔΠΩΙ ϑΥ ΓΞ 1, 4,06. 
ῬΒοΪοδ 5» 3» 10. 
ῬΉγαβΙαβ ΑΥΠΘΠΙΘΠΞΙΒ 6, 5, 11. 
ΒΗ 6 ΖΘ. 5Ὲὲ 
ῬΒγγηϊβοιβ Ἀσμεριιβ 7, 2, 1; βίγαίε- 
σβ 209; 5; 4. περαΐ 56 5ῖπ6 Χε- 
ΠΟΡΒοΟπΐΘ τη] !αϊισιιπη 6886 7; 5: 
1Ο. 

ῬΉγνβοιιβ ἢ, Αββυσῖθ αἱ] ἴῃ ΤΊΡΥΙΠΊ 
1πῆῸϊ 2, 4, 25. 

Ῥιρτεβ (ὐδὰγ ΟΥΤῚ ἸΠίοΓΡΙ ΘΒ 1, 2, Τῇ; 
8 ΞΘ; 5123 

Ῥι51α1εθ. ΠῸ5. Ὀ6110 56 ρεΐθγβ βἰπηυϊα- 
Ῥαῦ Ογγιιβ 1. 2, 1. Ο.ΠῚ 115 ΟἸἸτη 
ὈΕΙ] πη ροββοῦαΐ 1, 9, 14. Ποβίεββ 
δγϑηΐ ΤΕΡῚ ῬΟΓΒΑΓΊΓΩ 2, 55 13» 3» 2; 
22. 

Ῥο]ὰβ πϑαδΥοῆτιβ βιισσοαι ΑΠΑΧΙΌΙΟ 7, 
ΑἿΣ ΤᾺ 

Ῥοϊγογαΐεβ ΑἰΠθη θηβ15 Ἰοοῆαστιβ οὐ- 
σαραΐ νἱοῦτη 4. 5: 24. τοι ταν δὰ 
ΠᾶνῈ5. σΟΠΠ ΙΓ Π85 5. 1, τό. ΟἸΠῚ 
Χεοπορβμοηίο 1ἰ δα ϑααίῃθη 7, 2. 17: 
209. βΒθογπαίαβ ἃ ΧοΟπΟΡΠοηΐα ἴῃ 
ἨεΥγδο θη ᾿πυθὨϊτιγ 8, 6, 41. 

Ῥοϊγπηίοιιβ Ἰοσαίτιβ ᾿ΓΠΙΌΤΟΠΙΒ 7, 6, 1, 

39: 43. 7: 1» 13: 56. 
Ῥοπῖῃβ 5. ύ, 15» 16. 
Ῥγόοϊε5 ἃ Ῥαπηασαΐο ἴ,δοθαξοιηοηΐο 

οτΐαβ, ΘΓ ΓΑ δ ργϑοΐθοϊιιβ 2, 1, 
ἜΞΩ; ΤΡ ΗΘ, τεῦ: 

Ῥγοχθηῦβ Βωοῖαβ διηϊοιβ ΟΥΤΙ, οὐ} π8 
ΘΟΠΒ11Π0 ΤΩ}}1065 ΠΟΠΒΟΙΙΟΙ Δαν ΓΒ 5 
Ῥιβιάδαβ τ, 1, 11. ἀποὶϊΐ δα ΟΥὐτὰπι 
τη }]]6 φυϊηρθηΐοβ σταν]Β οὗ ααϊηρσθη- 
ἴοβ ΙανῚβ ΔΥΓΠΊΔΕΙΤΟΘ 1, 2, 3. βύπαεσί 
ΟἸΘΆγΟἢΙ οὐ ΜίθΠΟΠΙΒ ΤἸΧα5 σοΙηρο- 
ΠΕΙΘ 1, 5» 14. [ἴηγζαῦ Χεοπορθοη- 
ει δ σοϊητηθηήῆεαΐ ΟΥΤΟ 2, 1, 4; 8. 
τεβρομᾶθὶ Ἰθρδῦὶϊβ ΤΕΡῚΒ 46 ΔΥΙΉΪΒ 
{γα θηαϊ]β 2, 1, 1Οο. οαρέμβ 010 ἃ 
ΤΙΞΒΑΡΉΘΓΏΘ 2, 5, 31. {ὑγπο δ Γ 2, 
6, τ. οι ΤΏΟΓῈΒ ἀΘβου θα Ὠ ΕΓ 2, ὅ, 

ταρσῶν, φότα, ϑβμλῶρ 
Ῥβαγιβ ἥπνιαβ (Ἰ]ΠΟΙΘΘ 1, 4: 1. 
Ῥυὶς ΟἸΠἸοῖδ εἴ ϑυυδθ 1, 4, 4. 
Ῥυὶ Βδθυ]οπῖδ δά Ἐπιρῃγαίθιῃ 1, 

6. 
τυ ΟἸΠ] οἶς 1, 4; 1. 
Ῥυττῃϊαβ Ατοδβ ύ, 5. 11. 
Ῥυίμαρογαβ [8 ἀξ ΟΠΪ118, Ῥγροθοξιιβ 

οἷαββὶ φυδηὰ [Δοβἀθουη η]} ΟΥΤῸ τηϊ- 
ΒΟΓΌΠΐ ΔΌΧΙΠΟ 1, 4; 2. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΒΒΔΙΠΙ 65 τηΐββιιβ ἃ ῬΏΔγπαθαΖῸ ΟΌΤΩ 
6Ο0Ρ118 σοπίγα ὐέθοοβ ὅ, 5, 7. 

ἈΠΟΘΙ Ἰαυάδπίαγ ὰξ θοπὶ ἔππαϊξογεβ 
3. 3. τό; 4, τ5. ἈΠοάϊπβ χυϊάδπη 
φατε: Ροπίδιῃ οχ υὐῖθα8 ᾿ηῆδ(5 
3» 8» ὃ. 

ἘἈΒΟΡάγαὰβ βαΐγαρα Βα υ]οηΐδ 7, 8, 25. 
ΘΔΙΤηγ 6555 7, 5» 12. 
δή 01α5 ΑΟΠδοαΒ την Ἰοσαΐαβ δα 

ΘΙΠΟΡΘΏΒΕΒ (6 ΠΑΥ]θὰΒ 5, ὕ, 14. 
ῬΙΓεθαβέ ἀποθηξβ ΠΟμΜηἰθ15 58051- 
ΑΔ 15 6, 5, ΤΙ. 

ΓΙ θ5 Ργοβοϊβοϊε" ΟΥὐστβ οοπέγα 
ἔγδίγο πη 1, 2, 2. ὰς νοηϊξ Χοπο- 
ῬΏΟη ΔΙοθββιςαβ ἃ ῬΓΟΧΘΙΟ 3, 1, 8. 

ϑαΐνταβ οαρΙΓγ ἃ Μ|Ι6Δ 1, 2, 12. Ξ 
ΘΟΠΠ5. ΡΥΌΡα ΟἸγπιρίαπη Ὁ [,δοράε- 

ΤΟ Π118 ΧΟΠΟΡΠΟΙΝΙ ΘΧΒᾺ] ἀαίαΓ 5. 
3» 7: 

ΘΟΥΓ 86 ΒΑΡΊ ΓΑΙ 3, 4,) 15. 
ΘΟΥΓΏΙΩΙ 4, 7. 18. 
ϑαητβ ἢ. το ρΙ πη Πιδηθε ΕἸ ΡΠ Θβ125 

Ρτείογἥμπθηβ: ἢ. ἢ. Ῥε]οροπΠΕβὶ 
ῬΙΌΡΘ ΟἸγιρίατη, δὰ ααθη Χοπο- 
Ῥῇοη δχϑίγα!ς ἰθιηρλατη ἐξ Ἰποῦτῃ 
Βιδηδο 5: 2, 8. 

ΜΟΙ τα 1. 2, 283 δ᾽ ἘΠῚ 
ϑααΐῃθ8 '᾿ΓΏγδοϊο τοχ Ἰην αὶ ΟὙΘΘΟῸΒ 

Δα βυρεπαάϊα ἔδοιθπᾶδ 7, 1, 5: 2» 
ΙΟ. Βογΐθι Ῥδίγ!β παυγαῦ 7, 25 232. 
ΑἸΠομΙθηβοβ νοσαΐ οορηδίοβ 500Β 
31. Οτθοοτγθτη ἀποεβ νοοραΐ δα ςο- 
δὴ ἢ, 3: 15. ᾿πορηα! νἱοοβ. Βο- 
ΒΕ Π| 7, 4: 1. σαρέϊνοβ [δ ῦ]Ο σοη- 
ἢρὶῦ 6. σοπδία! ΘΟΥΡΆΙΤΊΡΕΟΓΕ ἀ668 
7. 5.2.0. δὲ δ᾽] ἃ Χοπορμοπίθ 
ἢ. 55 7. τό., ἀρὶὸ οὕτῃ [μδοδαφοηο- 
ΠΙΟΤΊΙΠῚ ἰοραῦβ 46 σι 6 πα15 ατο- 
οἶβ 7. 6, 3. Χεπορβοπίθιῃ ἰαηΐατα 
ΟὟ 5ιπαϊαπὶ οὐρα τ] 1065 ΔΟΟΌΒΑΙΕ 
Ροΐαβί 7, 6, 4,39. ἰαηάσδηη ογαϊϊοπα 
ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΒ σοτητηονυθίασ τ τα ]1- 
σαὰπη 5ΕΠρΡοηαατη βοῖϊναΐ τη 05 
ἡ. 7: 55. ῬΙΟΠ θα ΧΘΠΟΡΠΟΙΪΙ ΠῸΠ 
Ρτγϑϑίδαϊ ἡ. ν» 8: 6, 18: 7. 80) τὸ 
ὩδίαΣ ΤΟ ΠΟΘ ΧΟΠΟΡΠοηΐθπ ἢ, ὕ, 
ΔῸΣ. 79 ΘΟ ΌΣΤοΝ ἀα 

ΘΠΔηὰ5 Ατηθτδοϊοΐα ἀγαβροχ δοοῖριΐ 
ἄδοοθηῃ ἰα]θηΐα ἃ ΟΥ̓ΤΟ 1, 7, 18. 5», 
6, τϑ8. αἰνυϊσαῦξ ροδηπιπ Χοπο- 
ῬΒΟΠΕΒ 5, 6, 17, 29. τηϊηϊ ΠΥ 
τη Πἴθ5. οἱ, δὶ βοῖΪ.β ἀομπηστη ΔὈ01ΓΘ 
διᾶραί 324. 5εα Ηδγδοῖθα πᾶν 60η- 
ἀαποία οἴδιη ἀοτηὰπμα δυξαρσὶέ ὅ, 4, 
12. 

ΘΠ ητ5. Μαδροοβίϊαθ βιρῦτη ἀαῇ θᾶ 

ἜΘΟΣ ᾿ ; 
ΒΙΠΟΡΘ. υὐῦ8 ατθθοα πηδυϊτηα Ῥοπίὶ 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΕΧΊΗΙ ἴῃ ῬΑΡΒ]ΔΡΌΠΙα, ΜΠ] ΘΒΙΟΥ Τὴ 
ΘΟ]ΟΗΐα 6,1, 15. Ἰοραίτιθ Πυ]τι5. οἷ- 
] Δ .15 Βρογθ6 Ἰοαχυϊαν οὰπῃ Οτθ- 
ΟἹΗ, 5,5. 55:12. 

ΘΔ] οα5 6, 1, 6. 
ΘΠ ασθ, ατῦ8 ΒΑΡ Υ]ομΐθ τπᾶρηᾶ δῇ 

ΤΊΡΥΙΓΩ 2, 4, 12. 
ΠΥ ΓΠΙΟΙῈ5. ἀαχ σΟΠΟΥ 8 Ατὐοδάττη ροτὶΐ 

Οὐχ 5118 6, 9, 4, ΒΕ. 
ϑοογαΐίθα Ασἤῃδθιιβ ΟΥΥἹ Ποβροβ Θοη- 

ΒΟΥ Π10 ΤΩΣ 65. 1.1. 11. 6ποῖξ, δα 
Ογγαμη ααϊηρθηίοβ τα] 68. σΥαν]Β 
ΔΙΓΛΔΙΌΥΘΘ 1, 2, 3. 6010 οαρίιβ ἃ 
ΤΊΒΒΑΡΠΘΙΓΠΘ 2, 5» 31. ἰγυοϊἀδίιν 2, 
δ, τ. Ἰδιιάαίι 2, 6, 20. 

ϑοογαΐθβ ΑὐΠμθηἰθηβϑὶ8 που Τορδίιβ ἃ 
Χοπορμομπίθ ἀ6 ᾿ποσα δα Οὐγὰπὶ 
αὐ]α γεβροπαου 5,1, 5» 6. 

5Ὸ] ἄθιι8, οἱ βαοβ πα απί οὐ ᾿τη- 
τηοϊαηΐ ΑΥΤΊΘΗ]Ϊ 4. 5.» 28. 

5011 τπιυ05 τηδυτηδ (ἸΠ]ΟΙδΘ 1, 2, 24. 
ΘΟΡΠοοπθίτιβ Αὐοαβ ἀπο δα Ουγιτη 

(ε]θοπὰ5 τΏ1116 ρβαϊίθβ, ρταν]β διτηδ- 
75:1, 2, Ο. 

ΘΟΡΒμϑοηθίτιβ δὐντηρμ Δ] 15 Ποβροβ ΟΥτὶ 
1,1,11. ΟὕΤη ΤΉ1116 ρϑα 0115 ΡΥ ΔΎ ΙΒ 
ΔΥΤΩδίτγοΘ νϑη]ῦ δα ΟΥΤΤΙΠῚ 1, 2, 2. 
ἴογαβ ρτοαϊ δ Αὐὶθθιτη 2, 5» 37. 
ΤΟΙ] Πα] δα σαβίγα ταΐαπα 4, 4: 
19. Πϑΐτι ΤΠΔΧΊΠΊιΙ5 ΟἀἸἸΟΊΤΩ ᾿, 3, 1. 
6, 5, 13. ἀδιηηδίαγ τηλπ6γ}8 Πθρ- 
661 5, 8. 1. 

ϑΟΒ18. ϑυσγδοιβαμηιβ νϑηϊΐ δα ΟΥΤΌΠὴ 
ΘΟῸΠῚ τη }}}86 ρϑαϊθιι5 σταν 8 ΔΥΠΊΔ- 
ΓαΓΕΘῚ, 2. 9. 

ϑούουι 468. ΘΙουοηἶτ5. ΠοΙηΟ ἱπθρίαβ οἵ 
Ἰηΐααιβ οὐρὰ ΧΟΠΟΡΠοΟπίθηη 3, 4; 
47: 
ΘΡΙ τ ἀαίοβ ἃ ῬΠΔΥΠΑθαΖο τηϊ {αι 

Δανεγβιι8 ΟὙξΘΟΟ8 5, 5» 7. 
ϑιγαΐοοἹθβ Ογθίθηβὶβ ργεοθϑῦ βαρ] 8 7115 

ΟΥθίθηβιθιιβ 4, 2, 29. 
ϑ'υδα 2. 4. 25. ΘΟΡΌΓΙΩ 51{{|5 3, 5» 15. 
ΘΥΘΠΠ 6818 ΟἸ]Π]Οττ ΤῸΧ Ι, 2, 12. Ο15- 

τοα!ῦ δαϊέιιπι (Ἰ]ΠἸοἾδθ 1, 4.) 2; 2, 21. 
886 {γδαὶῦ ΟΥΤΟ ρουτηούμβ 80 ἸΧΟΥΘ 
1,2, 20. δαϊαναΐ Ογγάατη ρθοπηΐδᾶ οἱ 
ἀοημδίτ Ὁ 60 1, 2, 27. 

ΥΤΙΑ 1, 4. 6. ϑυυ δ ΡΟΥΐδθ 1, 4, 4; 5.- 
ΘΥΥΙ ΘΟ] ΠΣ ῬΙΒΟΘΒ. ΠηΔ]Ο68 οὖ 6ο- 
Ἰυχηθαβ αὖ ἀ608 1, 4; 9. 

ΤαῖηοβΒ ἀἀὐρυρύϊμιβ ργδοοϑδ Ὡδυ]θ5 
ΘΡραυίδῃοστιη οὐ ΟΥΥῚ 1, 2, 21. ΟΠ] 
ΟΙαβθθ ΟΥὐγὶ οὐϑιᾶάθὶ Μι]θίιπη 1, 4; 
2. αἦ08 Π]1ὰ5 Ο]ὰ8 2, 1, 2. 

ῬΔΟΟΙ ΒΕρΘη]α ταθγθηΐ ἀρπᾶ ΤΊν- 
ῬαΖαμη 4, 4, 18. τοβιβίαηίς Οτϑοοὶβ 
4: ύ, 5. Βοταπὶ σαβίθ! ] τη δχρὰρ- 
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πϑηΐ ΟΥΘΕ] 4, 7.» 2. ΠΟῚ Ρδγθηῦ ΓΘΡῚ 
Ῥαυβδυτῃ 5, 5. 17. 

Ταυβαβ ὉΓ05 ΟἾΠΙοΙοο τηᾶρηᾶ οὗ ορὰ- 
Ἰθηΐα, Ρ6Ὶ αύδιη ἢἤπι| (Οὐ Π 81, 2, 
22. αἰγὶριτανῦ ἃ ΜοπΟΙ8. τα] 08 
ΤΕ 2,26. 

ΤοΙΘοαβ ἢ. οχισασβ Αὐτηθηΐθο Οσοὶ- 
ἀθηίδ]}15 4, 4. 2. 

“οι ηο5. Υ'. ᾿θουπποογαδίαβ. 
Τογθ5, ἀπ8. 6 τηδ]οῦθα8 ϑθαϊηθ 7, 

21) 25. αν βδν ΓΙ. 
ἜΘΟΡ ΤΉ Πα 2. 3: 75. 8 1: 
ΤΠαρβδοιβ υὐὉ58 ὄντι δὰ Εππρῆγα- 

θη. Ηϊς πτϑηϑιὺ γτὰβ Επαρῆγα- 
ἸΒΙ Τς Ὁ 11. 

ΠΥ ΡαΒ ΔπΊαβϑ᾽ὰ8 ΜΘΠΟΠΙΒ 2, 6, 28. 
ΓΠΘθ65 ὐδιηραβ 7. 8, 7. 
ΓΠΘΟΠ65 τηοη5, ἀπᾶρ τοὶ Ρομύσχῃ 

Ἑπχιηπτη ἀοβρεχοιιηΐ 4, 7» 21. 
ΤΠδορσθηθ5. [μΟοΥΘη515 Ἰοσδρτιβ ν ]η6- 

αϑίυυ7, 4:18: 
ΤΠΘοΟρΡοΙηριιΒ ΑἸΠΘΏΙΘΠΒ15 2, 1, [2. 
ΤΠοηοαοη ἤπνιιβ ῬΑΡὨ]ΑρΡΌΠΪδ8 ἴῃ 

Ῥοπύσμῃη Ἐπαχιηθατη ᾿ΠΠ 68 Ρ, ύ, 9. 
τύ» ΖΕ ΓΤ 
ΤΉΙΌΤΟ διοθϑϑις ὐνσίαποβ οοηΐτα 115- 

ΒΕΡΠΘΥ ΘΙ 7; 6, 1, . ἰτδαϊΐο οχ- 
δγοιθα Ὀ6]] απ σου οοηίτα ᾿11558- 
ῬΏΘΥ ΠΟΙ οὐ ῬΏΔΙ ΠΑ Ζυμ 7, ὃ, 24. 

ΤΏοναχ Βοοίτβ δανουβαῖυῦ Χοϑηο- 
ῬΠοπει ον.» 0.}2. 2}: 

ΤΉγδοαβ ρε]ζαβίθ ουτὰ ΟἸθάτοῃο δαᾶγο- 
ΠΏ 1.2: Οἐς 

ΤΉταοϊα Αϑιδῖιοα ἀθβουιιίαν 6, 4, 1. 
ΤΏγαοοβ Αϑιδίϊοὶ οὐϑιαθηῦ Αγοδᾶθβ 
6, 3; 4. ΐ 

ΤΏγδοΙα 7, 1,15. ΤΉγδοιΠῚ βα]ζαῖϊο 6, 
Ι. 5. ΘΟΏΨΙΨΠΙΠ 7, 3. 16. νεϑίϊυϑβ 
Δαν ΘΥΒῸΒ ἔτρτιβ 7. 4; 4. ὄρειοι ΤὮγα- 
(68 7. 4,11. Τη0608 ἔπρΊ6 617, 4, 17. 

ΤΓὨτδοϊαμη Ἰοο8 ΒΥ ΖΔΏΓΪΙ 7, 1, 24. 
ΤΉ Υατη αὐὉ5 ΡΠΓΥΡΊΘΘ 1, 2, 12. 

Ἡϊς οβϑῦ ἴοπ8 ΜΙαθ. 
ΤὨγπὶ ρορυϊαβ ΤὭγδοϊϑ ἴῃ Ευσορα 

Ὡοσίθ Ὀ6]]]ΟΟΒΙΒΒΙΠΩΙΙΒ 7. 2, 22. ἢ; 4» 
τ 15.118: 

ΤΊΡΑΥΘΩΙ ΡΟΡΌΪα5 Αιβῖθθ ΠΡοΥ δα Ῥοη- 
τὰπ| χη τη, ΠΗ πι1 ΟΠ ΑΙ ὈΙθυι5 
ΟΣ ἤνυε, ΖΕ 

ΤΙρτῖβΒ. οχ μος ἥμπνιο οδπ8165 ἀπο 
Βη  επ ΕΗ ταύθην.1;.7, τσ 2. 4» 
12. Ῥοπίβ Ἰπποίαμ γα] οι πΐ ὐεθοὶ 
2. 4: 245 ἴοῃΐίεβ διὰ ριθίθσουθαηῦ 
Οατθροὶ 4; 4: 2. Υ. [ν18. 

ΤΙπιδβῖο Πλαγἀδηῖϊτβ ἴῃ Ἰοσῦτη ΟἸΘ τ ἢ 
βααποιίαν οἱντ,  47.1}6, το χα 6 5 Π] 
ΤτΟδαῚΒ 5, 6, 22. οσατὴ (Ἰθάτο ΠΟ οἵ 
Το του δ απίθα τα]!ταγογαῦ ἴῃ Α518 



406 ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

24. οὑπὶ Χοπορποηΐθ δϑί ἢδέπ τηϊ- 
ΠΪΠγ115 ἀΠΟΌΓΩ 3, 2, 237. ἸΠΙΡΘΟΙ π6 
ΧΟΠΟΡΒΟΙ ὉΥΌΘ σοπαδέ ἴη Ρομηΐο 
π3 6; 19:51: ἰγαμρ εαααι5 Χο- 
ΠΟΡΒΟΠΕΒ 6, 2, 12; 55 28. 7» 2. 46. 
Βαδεῖ ταυϊία: Ροσα]α οἵ ἰαρεῖθβ Ρεγ- 
ΒΙΠΟΒ 2, 3; 18. πορσϑῦ 56 51ηΠ6 Χροῃο- 
ῬΒοπΐθ 6856 Πα ΤΊ τη ἢ. 5. 1Ο. 

ΤΙπηθβιῃθιιβ ΓΓΓΑΡΟΖΙΠΙΠΙΒ 5, 4; 2, 4. 
ΤΙ θαΖιβ βαίταρα ΔΥΠΊθηΪθ οσοϊάθη- 

[8115 4: 4. 4. ῬΠδβιδηοστῃ οὐ ἢ 685- 
ῬΘΙΓΑΓΌΙΩ 7. 8, 25. ΤΕΡῚ ΟΔΥΒ 4: 4: 
4. ᾿Ἰπάποῖαβ ἔβοϊς οσατα Οὐστεθοὶβ 1014., 
γα] ΔΟΟΥΙΤῚ (ΥξθοῸ5 4; 4; 18. ε͵ὰϑ 
[ΘΠ ΟΥ ΠῚ ΘΔΡΙ ΓΙ 4. 4; 21. 

ΤΊΒΒΆΡΏΘΙΠΘΒ στη ΟΥ̓ΤΟ δβοθπαϊ δὰ 
ΠΑΥΠῚ 1, 1, 2. σΔ]ατηπίδίαν Ογ- 
Τα ρα {ταΐγειη 3. ΜΠΘΒΙΟΥΊΙΠΩ 
1105 ΟΟΟΙαϊΌ, 81105 ἜΧΡ6}}1 7. δροσιῦ 
ΤῈΡῚ ΘΟΠΒΙΠΠΙΠῚ ΟΥΤῚ 1, 2, 4. 2; 2; 
19. ὕπὰ8 6χ ααδίςιοῦ ΑΥὙΑΧΘΟΓΧΙΒ 
ἀποιθυβ 1, 7, 12. 80 εο ἀδβοπιηΐ 
ΟἸΏΠ6Β Οἰν]αΐοβ 8 ΟΥΤΊΠ 1, 9; 9. 
ΒΟΠΊΟ ΤΡ 5 οὖ ΞΟ] τ15 2, 5. 29. 
Ἰδοῖαί βαδπὶ εὐρα τϑοοοβ Ὀεπθνο- 
Ἰθηζατη 2. 3, 18. ἔδοιξ ἔαπ5 οσυτα 
Οτεθοὶβ 2, 2, 26. ΔηΊΟ τ ἃ 886 βέπαοί 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΠΊ ᾿ΠΒΙΟΙΔΤ ΠΏ 2, 5, τό. 
010 σαρὶῦ ἀτιοθβ (ἀὐϑθοουιτη 2, 5» 
32. Δαογυν ΟὙΈΘΟΟΒ 23, 4, 13. Ὀεὶ- 
Ἰυτα οοπίτα δὰπὶ ἀδοονπαπΐ [,866- 
ἀδοι πῇ 7, 6, 1, 7. 8, 24. 

'ΤΟΙΠΉ465 ΕἸθιβ ῬΥΘΘΟΟ ΟΡΕΠΊτ15 2, 2, 
φο- τ πα: 

ἼΤΔ]165 1, 4: ὃ. 
Τταπῖρβα “9. Ὦ, 82. 
ΤτΑΡοΖιιβ ἌΛΑς ατθοα δα Ῥοπέιπτηῃ 

ἘΣΧΊΠΤΙΠΊ, ΘΙΠΟΡΘΏΒΙΠΙΤΩ ΠΟ]ΟΗΪα, ἴῃ 
ΟΟἸΟΒουττη ΤΕΡΊΟΠΘ 4; 8, 22. ρβη- 
ἀεραῦ ἰτιθαΐατη ΘἸΠΟΡΘΠΞΙΡθΒ 5: 5» 
1ο. 

Ἑτοαδ πΚ ὅν 3... 8. 7: 
ΤΥΥΙδο ΠῚ πΓῸ5 ῬΉΓΤΥΡΊΘΘ 1, 2, 14. 
ΟΊῖχοβ ἀουγηϊθηβ ταῦ ἴῃ Ρδίγαπη 5. 

᾿ς Ἂς 
ΧΑΠΙΠΙο]65. Ασἤδροιιβ βαΠοϊζασ Ιοοο 5ὅ0- 

ΟΥΔΙΙΒ ΑΘΠΘΟΙ 2, 1, 47. τοροϊαπηαα- 
ΤΌΓΙΗ δ Δί 5. 8, 1. 

Χοηηΐα5 ῬασυΠαβιβ Ασοαβ ἀβοθηάογαΐ 
αηΐθα οὐτῃ Οὐ7Ὸ δα Ῥα[π τη 1, 2,1. 
ΠΌΠΟ ΟἸΠῚ Οδ [ΠΟΥ τη] 10 115 σαν ]Β 
ΔΥΤηδίαγϑο νϑηϊΐ δα ΟὙσυτη 1, 2, 2. 
σο]ο ταί Πγοθθα το. ἀδβογίπιβ ἃ τη]- 
ΠθΠΡὰ5 οἷαπη δαξιριῦ ἀομηττη 1, 
ΩΣ 

Χοπορῇοη ΑἰΠ ΘΠ θμ815 ᾿ἰπν]ϊαΐαβ ἃ 
Ῥγόχθῆο Ποβριΐα αὖ Οὐτιμὰ βοαπο- 
ΤΟΙ, ΠΡ 6} Π1{π|0 ἃ ϑοογαίθ τὸ ΑΡΟ]- 

᾿ποῖα ἀθ μος {πο ῦα σοηβιϊαΐ 2, 1, 
4. γνϑηϊξ δὰ υτατη ϑαγαθβ 8. τὸ- 
Βροπαεδί ΑΥδΡΟ 2, 5» 41. ψαϊᾷάβ 80]- 
Ποῖδα5 νἹα]ῦ ΒΟΙΠΠΙΓΩ 3, 1, 11. 5ῈΓ- 
σι εὖ οοπγοοαΐ Ἰοομπαροὸβ ῬΥΌΧΘΗΙ 
15. ἃ αυϊθὰβ ἀὺχ ογεαΐῦ ΙοοῸ 
ῬτοχΘηὶ 26, 47. Δοϊρὶὶ ΑρΡοΠ]οπίάθτα 
20. οείθηδις ἀποῖθαθβ ααα Βετὶ ἀ6- 
Ῥοδΐ 2, 1, 35. δΒογίδί τ τη]Π165 3, 2, 
Ἴ. ΥΑΌΟΠΘΙη 1ΠΠΘΙῚΒ ῬΓΟΡΟΠΙΐ 24. 
ῬΙγοραβδὺ ΔΡΊΩΪΏΙ ΘΧΙΓΕΙΠΟ 37. Ρεῖβ6- 
ααϊδαγ Ποβίεβ ἔγιιξῖτα 3, 3; 8. σι 
Ἰηβθπ|0 ἔπ αἸογα5 οἵ δαυϊἕεβ 20. 
σοἸοναίθ οσοπραΐ τηοπίθιῃ 3, 4: 44. 

615 αυρᾷ τη]Πὔθτη ᾿πα στη 47. ἴα]- 
1ὸ Ποβίθβ βίταίερεπηδίθ 3, 2, 2. 
τηᾶρστα οσὕτὴ ἃγία ἀπο σΟρίαΒ ῬΕΓ 
τηοηΐοβ (γα πμοπουθη 3, 2, 9. 66- 
ΒΟΥΙΓΟΥ ΔΌ ΔΙΥΓΤΗΙΡΟΙΟ 21. ΤἸΘΓΠΠῚ 
ν8] 46. 50] οῖτπβ ΒΟΙΠΠΪΟ ΒΡ θο- 
ΠᾺΠῚ ΔΟΟΙΡΙΣ 4, 3, ὃ. βὐγαϊεροπιδ 
6] 8 4» 3. 20. {γα 5] ποοΐοϑχῃ 51:6 

Ἰρὴ6 εὖ εἶἷθο 500 ἄϊο. 5» 3. 21. δυ- 
τη Υ ὑγασίδς νἹΟ] ῥτοοίθοξατη ΑΤ- 
Τηθηλπη 28. ἀ4ἀθ πὸ αἸπηῖββο εξ 
τἶχα ᾿πίο ΧΘΠΟΡοπίθτῃ εἰ ΟἸΪτΙ- 
ΒΟΡΒατη 4, 6, 3. ει σομβ στη 46 
Βοβέθιι5 ἀρρτθα!θπα!]8β το. ἰάθη 46 
ΟΡΡΌΡΠΔΠαΟ σδβίθ]ο ᾿ΓΔΟσ ΠΟΥ ΤΩ 4, 
ἢ. 4. ταιΐαῦ Ῥγπήθηΐου δ οΙθ τ 4. 8, 
10. ϑβυδάδί “αοτηο 0 ἰειηρὰβ Γα- 
οἵθ γδηβῖσαΐ βχϑγοϊδαβ ααδηηϊα 510 
'ΓΡΑρΡοΖαηΐα 5, 1, 5- γτπτὸ Ὠτι- 
ἸΔΥΌΓΩ επεϊίς 5.2, ὃ. αὐτὴ ρο- 
5180 6χ Αβϑία τϑβᾶϊξ 5, 23, 6. ὄχϑὰ 
Βαριΐαὶ ϑ'οΠ]πηΐθ 7. 6χ ρα 10] 
Θχβϑίγα! ἔδησση ΙΔ ηθ6. 9. ΘΟΠΔΙΙΓ 
ὈΓΌΘΙῚ σΟπάρθτθ ἴῃ Ῥοπΐο 5, ὅ, 15- 
ἀεἔεπαιϊς 586 δΌ οὐ πη παῦοπ ἀπποῦτη 
55 7. 5. Ἰυδβίταξ Θχογοϊζαση 35. 66- 
ἴθπαιδ 86 ἃ οὐ πηπηθ ᾿πβο]θηΐς οἵ 
Ῥδία]Δηςε8 5. ὃ. 2. ᾿ΩΡΟ τη ΘΧοΥ- 
οἰΐαὰ8 οὈ]αΐατη τορααϊαΐ 6, 1, 10. 
σΟηΒ.}1 ΗΘΥΓΟΌ]Θ τ 8ῃ 5101 ργοζαΐιι- 
τι 510 ἀρπα Θχϑγοϊξατη τηᾶποΓα ὕ, 
2, 15. δυχ!ο ρῥγοβοϊβοῖταῦ Ατοδαϊ- 
Ῥὰβ ΟὈΒ6ββὶβ 6, 3, το. δαμογίδίιγ 
τα  Πτ65 δα Βοβίθξ ἀροτθαϊθπᾶοβ ό, 
5. 14. 5θααΐ ζυτημ]ζι πη τη] Π| 9, 
6, 8. Ποτίαξαν τη]65 αὐ ΟἸεαπᾶγτο 
ΟΥ̓Δ βΟΘη ΓΤ 12. ᾿γᾶτη τη] απ ἴπ 
Βυζαηίοβ βθᾶδί 7, 1, 22. νδ]εᾶϊ- 
οἷδ Ἔχθγοϊδαϊ οὖ οὔτ ΟἸδαπᾶτο 415- 
οοαϊ 40. 56α ᾿5δὰ ΑΠΑΧΙΡΙ τααϊξ 
δα δχϑγοϊξατη 7, 2, 8. οἱ ᾿πβιαἸααῦ 
Αὐβίδγοτιϑ τά, τ6. ρῥγοβοϊβοϊταγ δᾶ 
ϑϑαΐηθη 17. ταΐογε δα τη ]65 να- 
᾿ἰπίπθ βῃρθπαϊα πηθυοτὶ ἀρὰ ὅ6α- 

΄ 

Πα τ ὟΝ 

,.ω, ἌἀΦε 

"ἐν ἀσιθν δ σκονν. -. 

ΑΔ δι ν::.. 
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{Π6ῃ 7, 3. 3. ἴῃ σοηγ νῖο θαίδο 
ἀοπαΐ 58 οὖ βϑ805 20. ἀοίθηαι! βαδη 
ἸπΠΟΟΘη Δτη οὗ ἀοοδῦ 58 ΠΟῚ 6588 ἴῃ 
σα]ρὰ ααοα ϑϑαΐηθ8β ΒΕ ρο παῖ ΡΤῸ- 
ΤΩΪΒΒΌΤΩ ΠΟῚ ΒΟΪναΐ 7, 6, 11. ἴογ- 
{Π6Ὶ τοβροηᾶθὶ Μεαοβαᾶξ 7; 7. 4. 
ΡῬουβιιδαθί ἰδη θη) ϑθαίμθα αὖ 5{1- 
Ῥομαϊατη βοϊναῦ 21. νϑηαὶῦ ΘααιιΠ), 
αὖ ν]αϊ]οατῃ Ὠαῦθαί 7, 8, 2. οδρὶῦ 

Αϑιἀαΐθμῃ οατη την118 ορίθαβ, μἰπς 
Ἰοσπρ]οίαϊιιβ αἸβοθα!ϊῦ 52. 

ΧΟΥΧΘΒ νἹοίτι5. (ουγὰ τη 1416 ἃ ΟὙΘΘΟΙΒ 
3, 2, 13. ρΡοβὺ οἰδάθιη ἴῃ ατθοὶαᾶ 
δοσορίδιη ἑβαϊῆσας (θα γ ΠῚ 8- 
ὅθ δὲ Τϑαῖδπα 1. 2, 0. 

Ζαρδίαβ ἢ. 2, π,. 1... 2, 2, 6. 
Ζ6]Δυοτι5 σα ΓΑΟΥ ἔΟΥῚ ΤΟΥΤῚ ῬΓΟΙΊΘΓ- 
ΘΔ] 5» 7» 24. 



ΙΝΌΕΧ ἀπ δῦ 

ΖΕΌΝΙΙ ἘΤ ΒΟΗΝΕΙΌΒΕΒΙ ΑΥΟΤῸΒ ΕΤ ΟΟΒΕΕΟΤΌΞ. 

ἔΑΛβατος, Ἰπδοσαδββιιβ, 41] ΞΈΡΟΓΔΙΙ π6- 
ααϊί, ὧδ πιοηΐε, 4:1,20; 6, τ. ἐπεὶ 
ἄβατα ἦν, 46 νῖα, 3. 4, 29. 4] 
ἘΓΔΙΗΒΙΠ] ΠΟ], 616 απῖη6, 5. 6, 9. 

ἀγαθὸς, ἴοΥ(15, ΒΙΓΕΠΙΙΤΙΒ, 1, 9. 29. 4: 1: 
ἘΞ. ἡ... Ὁ: εἰς πεν; Ὀ6]1Π1ςὰ νγ- 
ταΐε Ῥγθα]έτι5 1, 9, 14. χώρα, ἔεγ- 
{118 ΤΕΡΊΟ 2. 4, 22. τὰ ἀγαθὰ, 1 ̓. 4. 
τὰ ἐπιτήδεια, 3.1, 20, 21. τὰ ἐπι- 
τήδεια ὅσα ἐστὶν ἀγαθὰ "4. 4-:0. 

ἀγάλλεσθαί τινι, ἐπί τινι Ἰδο[ΑΥΙ 2, 6, 26. 
ἀγαπᾶν. ἀγαπῶντες ὅτι σΟηΐθη[ φυοᾶ 

8: 5» 18: 
ἄγασθαί τινα, ΔΑΤΩΪΤΑΥΊ 1.1, 0. 
ἀγαστὸς, Ἰαπάε εἴ ΡΤΡΉΝ ἀἸρττιξ 

1, 9, 24: 
ἀγγεῖον, νὰ ὕ, 4, 22. 
ἀγγελία, ΠΌΠΟΙΠΙΒ 2, 2, 10. 
ἀγγέλλειν πρός τινα, ἩΠΟΙΔΙΤΕ ΔΙΊΘΌΪ Ι, 
5.13: ; 
ἄγγελος, ἘΠΙΠΟΊΤΙΝ 2.1. ὃ: 2, ὅ. 
ἄγειν, ὙΘΊΘΓΙΘΊΙ, 5. 53 Ὁ». 27- 4. 8, 28. 

46 σομουίθιιβ 4, 8.12. δα ᾿πα]οοτη 
ἄπςεγα ό, 6, 7. 17. 27. 84 τηογΐίϑιῃ 
5» 7. 34. ῬΓΟΘΏΌΟΘΘΙΒ 1 ΟΠ ΣΘΒΕΠΟΠΘΙΩ 
4.1. 23. ἐγγὺς, ΡΓΟΡΙΙ5 ΔοσΘάοΓ 4. 
2,15. τὴν στρατιὰν ἀτιοεγα ΟΟΡΙ85 
ἢ». 5» 9. ἐπὶ τοὺς πολεμίους, δα- 
ΨΕΓΒΙΙΒ Πιοβίεβ 1, 3,21. 2,2, τό; 6, 
ἤ. ἄγειν καὶ φέρειν χράμονεΣ" ἀϊη- 
ῬΕΙ͂Β ΟΡΕΒ 5, 5, 13. 2: 6, 5. ἄγει ὃ 
θεὸς οὕτως. ΤΟΙ ΞΙ6 ἐβιεκε οι ῬᾶΒΒΕΞ 
εβί 6,3, τι8. ἄγε δὴ, ἃρσα 2, 2, 1Ο. 
ἄγετε δὴ, 5.4.9. ἄγεσθαι, δα 56 δά- 
ἀὕσεῖθ 1, 10, 17. 

ἀγείρειν, ΘΟΠΡΥΎΘΡΆΓΙΘ 23, 2. 12. 
ἀγένειος, ἸτΩὈΕΓΌΙΒ 2, 6, 28. 
ἄγκος, τὸ, ΠΟΏγ 8115 4.1, 7. 
ἀγνοεῖν ὅ τι τὸ πάθος εἴη, ἩΘΒΟΙΓΟ 4, 
δ» ἡ 

ἀγνωμοσύναι, ΘΥΤΟΥΕ5, 828 ἔΟΥΤΗΪΠ]Π685 
2, 5: 

ἀγνώμων, παῖ 7, ύ, 23, 38. 
ἀγορὰ, γΕΥτι πη γε πδἸ απ ἔοττιπι ΤῊ 12. 

παρέχειν, ΤΕΒ νΘΠΔΪΕΒ ΔΙΕΙΤΕ 2, 3, 

24.26. 5.2. 20. 4:8, 22. ἄγειν, ΤΕΒ 
γΈΠ8]65 ῬΓΟΡΟΠΘΓΙΒ 5; 7, 32. συνά- 
γειν στρατιωτῶν, εἴ συλλέγειν, (0Π- 
ΟἸΟΠΘπΊ ϑανοσατα 5, ἢ. 3 δηποί. 
πλήθουσα, ἴδτηρτιβ 6161 ΠΟΥ τη Δ} 8 
εἴ ΤΠΘΙΙΔΙΘΠῚ 1, 8,1. 2,1. 7. οἵ ἐκ 
τῆς ἀγορᾶς, ΠΡ [οτ 515, ἀγοραῖοι, 
τς 1ῇ: 

ἀγοράζειν, ΘΥΆΘΥΘΊΙ, 5:10. ἀγοράζεσθαι, 
5101 ΕἸΊΘΓΘΊΙ, 23,14. 

ἀγορανόμοι, 4] σΓΑΤῚ ἔοΟΥΊ ρσογτιηΐ τα- 
ΤΌΤΩ ῬΓΟΓΊΘΙΟΔΙΠΠΠῚ 5, ἢ; 2, 23, 29. 

ἀγορεύειν, ΡΓῸ ΘΟΠΟΙΟΏΘ μηρενν. εἰς τὸ 
κοινὸν μηδὲν περὶ τούτων, 5, ὅ, 27. 

ἀγρεύειν, γἜΏΔΠ6Ο ΠΆΡΕΙ 5; 3» 3. 
ἄγριος, θηρία, ἴετεθ τ, 2,7. ὄνοι ἄγριοι 

᾿ΑΣΓῪ 
ἀγρυπνεῖν, ν] ΒΊΑ ο, πολλὰ, 7, 6, 36. 
ἀγώγιμα, τὰ, ΟΞ ΠΔΥΊΒ, ΤΊΘΓΟΘΕ δ κυ 

ὨΔΥΙΌτιΒ νΘ ΒΓ ῸΓΪ 5.1. τό. 
ἀγωνίζεσθαι πρὸς βασιλέα, τὸν μέγιστον 

ἔφεδρον, ΟσοΥΑΤΘ 2, 5.10. περὶ τοῦ 
καλῶς ἀποθνήσκειν 3,1, ξε στά- 
διον, ἴῃ Βίδα!ο σογίαγα 4, 8, 27. 

ἀγωνοθέτης, Δσοποίμείΐα 23,1. 21. Ἐϑί 
7μᾶάσα 8. τπιαγιδίγαΐι5, ρέπα8 ψμθπι 71:8 
6εΐ ἱμάοτιηι οταϊπαπαάοτγα, εἑ ργεδηνῇ 
ἐγὶδιιοπαϊ. 

ἄδειπνος, ἸΠΟΟΘΠδἤτΙΒ1, 1Ο, 10. 
ἀδεῶς, ΒΘΟΌΓΕ 1, 9. 12. Ἱπιριιηθ 6. ΩΝ δ 
ἄδηλος, ΟὈΞΟΌΓΙΣ, οὐκ ἄδηλον ὅτι 7, ἢ» 

ΓἜ 
ἀδιάβατος ποταμὸς, 4] {γΓΔΗΒΙΤΊ πρααϊξ 

2,1.,.τ. ΣΝ 
ἀδικεῖν, ἸεράεγὙ8 1, 4, 9. ὅτι σε ἠδίκησα 

1,6, 7. τί ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τ, 6, 8. 
ἀδικία, Ἰπ] γα 2, 6, 8. 
ἄδικος, Ἰπ]δῦαβ, 41 ΠΟΙΏΪΠ65 ἔα} 2, 

, 25. περὶ ἐμὲ τ, 6, 8. 
ἀδόλως, 51π6 ἀο0]0 2, 2. 8. 
ἀδύνατος, λόγος, Ἰποῆποαχ 7, 7. 24. 
ἀεὶ. οἱ ἀεὶ ἐπιόντες. ἔχοντες, ττ φαϊ!αθ 

βΒισοραθθαηΐ, Βα Θθαπΐ 4. 7: 23. 8» 
4. ἢ». ἢ» 8» 15- ὁποῖον ἀεὶ πρὸς τὴν 

χώραν συμφέρει, φφαξροῦσπατιθ. ΡΔΓΒ 



ΙΝΌΕΧ απ Οὔ. 

ΘΧΘΥΟἰίτιβ ΙΟοῸ οὐἶν]8. σο νηΐ 7, 3: 
47. ἐφείπετο ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον 4, 
Ι, 7. 

ἀθεώτατος, τηδιΧΊ 16 ̓ΠῚΡ 1118, 6 }6Υ7ΗῸ, 
2, 8» 30. 

ἄθλον, ῬΥΦΟΤηἸτῖτη νἱοίου!β ἴῃ 16]}81, 2, 
16: 

ἀθροίζειν στράτευμα, ΠΟΡΙΔ8 ΘΟρΘΓ6, 1; 
» 6 εἰοα. 

ἀθρόος, οσοτζοτίιι8, ΠΟῚ αἸΒρθῦβιιβ, ΠΟῚ 
ΒΙΠΡῚΠ]Ι δῦ ὈΪΠΙ 1, 10, 13. 4» 7» 2. 
6, 5» 22. κῶμαι ὐκχοὶ ΨΙΟΙ ππ00 
ὍΠῸ ἴῃ ἰοςο 8. {ταοίῃ 7, 3.9. Οοηξ, 
δ γΦ...Ὁ;.5;.. 

ἀθυμεῖν, Δοϊπητιπι ΘΠ] [6 Γ6, ΔΏΪΤΠΟ 685- 
86 ἀθῃηῖ1550 3, 2,18; 5» 8. πρὸς τὴν 
ἔξοδον, δὰ Θχθιηάστη 6880 ΔΠΪΠΊΟ 
ΒΕΡῺΪ 7,1, 9. τοῖς γεγενημένοις 8}1- 
ΤΏη0 6886 ΟΘΟΙΏΤηΟΐΟ οἵ Ρογίαγθαΐο 1 ΤΘ- 
θὰ8 αι δοοϊἀογαηΐ 6, 2, 14. ἕνε- 
κα τῶν γεγενημένων 5» 4:10. 

ἀθυμίαν ἔχειν πολλὴν, τηᾶρ: Ο ἴῃ. τηθίτι 
6586 2, 2, 8. πολλὴ ἀθυμία ἦν τοῖς 
Ἕλλησιν 4; 3» 7: 

ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, [ἰτη]- 
ΟΙΟΓῚΙ, 4; 9. 

ἀθύμως ἔχειν, ἴῃ τηθίϊι 6588 3, 1, 2. 
ἀθύμως, Ὀγηϊαδ 3, 1, 40. 

αἰγιαλὸς, ᾿ἰ{π8 6, 4.1; 4; 7. 
αἰδεῖσθαι τεθνηκότα, ΥΘΥΘΥΟΥΙΙ 23, 2, 5. 

Δία ξένιον 4. 
αἰδήμων, νΘΥΘΟΙΠα5 1, 9; 5. 
αἰδὼς, ΓογΕΥΘηΐ δ 2, 6, 10. 
αἴθειν, ὌΤΘΥΘ 4; 7: 20. αἴθεσθαι, γ΄ 6 γα 

᾽ ,,3» ἰκίε αἰθρία, σΟΟἸΠῚ ΒΘΥΘΗΌΓΩ 4. 4: 14. 
αἰκίζεσθαι, ἴτοαΘ. ταῦθ] θ, ΘΧΟΓΊΊΟΙΔΥΘ 

2, 6,20. αἰκισθεὶς ῬαβδῖνΘ 2,1, 18. 
,αἴσχιστα 4..5- 

αἴρειν, [Ο]]6Υ6 ΠΣ 2} ν τὴϊ χεῖρα, 1: η. 
ἀνατείνειν ἴΟ]]6Υ6 ΤηΔΠΤΙΠῚ 5, 6, 22. 

αἱρεῖν, ΟΔΡΘΓΙΘῚ, ύ;2. ἘΘΡΤΟΥν ΩΝ ΤΉ 8116 
2, 6, 6. τινὰ, Ῥτθθίευτο ΕἸ ὅ5:2» .130} δ᾿ 
ἀντὶ, ῬΥΞΟίοΥΤΘ ΔΓΕ 1, 7» 3» 4: 9» 9. 
ΟΥ̓ΘΆΓΘ 4. 8. 25. 

αἱρετέον, ΘΧΡΟρΉ Δ η ττῇ 4; 7. 28. 
αἱρετὸς, ἀΕ]Θοἴτι8 1, 2, 21. 
αἰσθάνεσθαι, ΒΘΏΓΓΘ, ΔΠΙ ΙΔ ἀν ΘΥΤΘ ΓΘ. 

τὴν ἐπιβουλὴν 1.1, 8. ἐπεὶ τὴν ὑμε- 
τέραν γνώμην ἡσθανόμην, ὄν»: 31. 
θορύβου ἢ. 2, 18. εἴπου πὐϑοντα ἀλ- 
λου στρατεύματος ύ, 3,1ο. Οὐπη 86- 
6.5: ΡΕΓΙΟ. 1, 4, Τό 864. αἴτια ὅτε 1. 
Ζ..21. αἰσθέσθαι, αἴσθεσθαι 2, 5 4 

αἴσθησιν παρέχειν, ΒΘΏΓΙΓΙ 4. 6, 12. 
αἴσιος ἀετὸς, Δ΄ 11 Ρογίδπάθπβ [αιιδύα 

ὅ,.3».2. 
αἰσχύνεσθαι θεοὺς προδοῦναι αὐτὸν, 

ἀθουθιπη τγονθυθητα ΡΓΟΠΙΘΥΪ ατι0 
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ΤΩΪΏΠΙΒ 2, 3» 22. ΤΌΨΘΙΟΙΪ 2, 5. 30. 
αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους γνώσε- 
σθε, Ῥυᾶοῦ τηθ 1, 7; 4. 

αἰσχύνη, ταθῖτι8 Ἰιιϑ[89 ΓΘΡΓΘΠΘΠΒΙΟΠΪ5 
3: 1,10. ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι 

μὴ κεῖ συσπουδάζειν 2,3,1ττ. α666- 
Οἴχα.2. ὅ:) ΟΕ ΡΏΠΟΥ 7.75 11: 

αἰτεῖν ο. α11Ρ]. ἀοο. ρβϑίθυθ δ ΔΠ0 ΟῚ, 
15 10.3.8} τ4: παρά ττινος το 5. ΤΌΣ 
αἰτεῖσθαί τι παρά τινος, 2, 3. 18. 5. 
1,11. τινα καὶ δεῖσθαι, ῬεΐθΓο οἵ το- 
σατοῦ, 6, 51. 

αἰτίαν ἔχειν, Τοῦτα ΘΙ 7,.1, 8; 6,16. 
αἰτίας ττ. ἔχειν πολλὴν, ΔΟΟΙΙΒΔΙῚ 
σΥαν Ββίτηθ 7, 7, 56. 

αἰτιᾶσθαι, ἀαουΒΑγ6, ΓΟΡΥΘΘΠΘΓΘΙ, 2, 
ΔΘ δ. το πιοιόν; δος 

αἴτιος οὐδὲν, οα]ρα ΘΧΡΘΙΒ 7» 1, 25. 
ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι ὅ, 6, Τρ. 
τὸ δόγμα αἴτιον ταῦτα ΑΈΡΘΙ 6, 6, 
8. τὸ αἴτιον, οδτι88 4.1: 17. 

αἰχμάλωτος, οαρίϊνα8, ἀνδράποδα 4.1, 
12. γέρρα 4. 7; 26. τὰ αἰχμάλωτα 

.,. 4»1» 18: 
ἄκαυστος, ὩΟῊ ΘΧΙΙΒίτΙ5 3, 5.» 12. 
ἀκέραιοι, ἈΟῚ ΠΟ ΙΒ], ΠἸΙΟΥΤΙ ΠῚ ΟΥ̓ΙΏΘΒ 

ΠΟΙ δπηΐ ρου 11 6, Ρ, 9. 
ἀκήρυκτος πόλεμος 3, 23: 5. 
ἀκινάκης, σἸααϊι5 ῬΟΥΒΙΟΊΙΒΊΙ, 2, 27. 
ἀκινδυνότατος {υ{|55]Π1115, 6, 5» 20. 
ἄκληρος, ΡΔΌΡΘΙ 23, 2,9 26. 
ἀκμάζω, νῖρθο εοίδίθ, 88015 ΤΌ ΟΥῚΒ 58- 

ῬΟΙΟΒ᾿ ταῖ ῆ δὲ τ, ΖΡ. 
ἀκμὴν, στη Τ]ΘΧΊΤΗΘ 4. 3, 26. 
ἀκόλαστον στράτευμα, ΘΧοΙΟΙΐ5. ῬΓῸ- 

ἴθγνιιβ οἵ αἰ ββοιαίαβ. ΟὉ περ]θοΐδιη 
αἸΒοι ρ! δι 2, 6, 9. 

ἀκολουθεῖν σύν τινι ἢ. 5. 2. 
ἀκόλουθα (οὐκὶ) Ἰηΐογ 586 Ῥᾳρηδηί!δ 2; 4. 

10. 
ἀκοντίζειν τινὰ, ῬΘἕοΥΘ 7Δου}15 7, 4, τ. 

τῷ παλτῷ 1, 8,27. βραχύτερα 3,3,7.- 
ἀκόντιον, Ἰδουΐατη, (οα διηθηΐο ΤΕρῚ]- 

ἴὰ, 410 ΘΠ ΓΤ οὐ στυγβαβ τοίγα- 
ΒυύαΡ.4. 2..:20: 

ἀκόντισις, 7δου]αῦ!ο Ι, 9» 8: 
ἀκούειν τινὸς ΘΟΙΩΡΘΙΓΘ ΘΧ 8]1000, 1, 

ΤΟ, 5. 4»1,93. ῬΡΆ͵ΘΓΘ 8]160 1], ΟὈίοπα- 
ΡΘΙΆΤΘ 2, 6, 11. 3, 5.16. εὖ ἀκούειν 
ὑπό τινος Ἰαπιάατὶ αὖ 8]Ιαυο 7, 7; 23. 
παρά τινος 1, 2. 5 Βῃποῖ. θορύβου 
ὃ, τό. τῶν μι δἰ... 75..2 7: 

ἄκρα, ἡ; ΔΥΧ 5» 2; 17. 7»1. 20. 

ἄκρατος οἶνος, νἱπύτη γΔ] 11 4, 5, 27. 
ΤΩΘΙΓΆΙΩ 5. 45 290. 

ἄκριτος, ἸΠαἀ ΘΠ] Πδἴτι5 5, 7, 28. 
ἀκροβολίζεσθαι, νε]ιϊαοπθ αἱ, (614 

ΘῃἸτογ6 ἢ. 6. νδὶ βαρὶτζαβ γε] δου] 
ψΨ6 1: βαᾶχϑ 5. 42. 35. 5: 2:6 
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ἄκρον, ἸρΡΊΙΠῚ ΤΠΟΠΙΪΒ 1, 2, 21. 3» 4; 
Θῆς 4...» Δ ΠΘΩΣῸ ἀκρότατον, 
οΑβί δι πα ἱπ ΘΟ βιββίσηο ἸοθῸ βΙτη 
5» 4.14. 

ἀκροβόλισις, νο]ιαῖο, ρταρστια απθο Αἰ 
ΘΙΠΙΠῚΙΒ ΔΓΟΌΡΙΙΒ οἱ ΠΠ6]8 23, 4. 18. 

ἀκρόπολις, ΔΥ͂Σ, ἸΟΟτ15 Τα Π10π|5 ἴῃ ΙΟ6Ὸ 
βαϊο τ, 2, 8, 9. 

ἀκρωνυχία ὄρους, τη 15 σΘΟΌΤΠΘη 2, 

4; 371» 88. 
ἀκτὴ, ᾿ἰζα5, Ἰασονία 6, 2,τ 
ἄκυρον ποιεῖν, ἸΤΩΤΩΙΠ ΘΙ, ΤΟ ἄρ6Υ6 ἰσ7]- 

ἐὰαμη 6,1, 28. 
ἄκων, Ἰην 15, ἸΤΩΡΥΠΘΗΒ 2, 2, 22. 4; 

8: 2Π: 
ἀλαλάζειν, σΟΠΟ]ΆΤΊΔΙΤΘ, [Ο]]6 16 οἸδτηο- 

τοτὴ ὈΘΙ]ΠΟΌΤΗ 1Π ὨΟΠΟΙΘΙὴ ΝΥ 5 4, 
»» ἢ: ΘΑ, 2. 

ἀλεεινὸς, οΔ] ΘΟ ΔΟΙΘΠΒ 4, 4: 11. 
ἀλέξασθαι, Ἰη]υτΊατα ῬΤΟΡΌΪΒΑΤΘ 5, 5: 

21. ἐχθρὸν, τ, 3,6. ἀλεξόμεθα, ἔα- 
ΓΤΊΙΠῚ 7. 7. 3- ΡΆΥ ΡΔΙ] ΓΟΙΘΥΓΘΙ, 9. 
11. ΤΌΡΘΙ]ΘΥ 7. 3, 44. Βοβέθτχηῃ ἴτη- 
Ρδύστη ῬΥΟΡ ΒΑΓ 2, 4, 32. 

ἀλέτης ὄνος, ἸΔΡῚΒ ΤΠΟΪΔΙῚΒΊΙ, 5.» 5. 
ἄλευρα, τὰ, ἴατὶ πᾶ {ΓΟ Θα 1, 5, 6, 10, 

18. 
ἀλήθεια, νεγδοϊία8, ᾿πίθουιίαβ 2, 6, 26. 

ἀσκεῖν, νἱτιτη ὈΟΏτΙΠῚ οἵ ἸΠΓΘΡΎΤΙΤΩ 
6558 25. τῇ ἀληθείᾳ, τονοτὰ 6, 2, το. 

ἀληθεύειν, ΕΥ̓ ΘἸΘΕΙΘ 1, 7, 18. ἀλη- 
θεύεις ἃ ἔλεγες 7. 7. 25. πολλὰ, νογᾶ 
ΤΟΙΕΙΤΘ 4. 4:15. τὰς δέκα ἡμέρας 46 
ἄδοοτη 1115 αἸΘθ15 νθυΌτη ρα χῖββα 
ἘΠ  ς 18: 

ἀληθής. τὸ ἀληθὲς 2, 6,22. ἀληθῆ λέ- 
γειν 2; 55 24. 

ἀληθινὸν στράτευμα, Θχοτοϊίτ5 ΗΥΓΤΏ1551- 
τῆτιβ οἵ Πα 6] ΒΒΊΤΠΤ5 1, 0, 17. 

ἁλιευτικὸν πλοῖον, Ογτηῦ 8 Ρἰβοδίουϊα 7, 
ῖ. ὅ0: 

ἁλίζειν, ΘΟΏΡΥΘΡΆΓΙΘ 2, 4: 3. ὅ, 3, 2. 
ἄλιθος, ποη ἸΔριαο5818 6, 4; 5. 
ἅλις ἔχω τούτων, ΤΩῊΙΏ] ἴῃ ἢΠΪ8 ΤΘΌτι8 

βαϊιβίαοίαση αϑί 5,» 7. 12. 
ἁλίσκεσθαι, σΔΡῚ1, αδ εὐῦθ 3, 4, 8,12. 

τ εἰ ἁλώσοιντο, (6 ἀΘΒοΥΓΟΥῈ18 1, 4: 7. 
ἑάλω 3, 4: 12 οἴ νὰ". 5.0Υ. ἥλωσαν--- 
ἑάλω 4. 4. 21. ἥλω 4. 5» 24. ἡλώ- 
κει τὸ χωρίον, Οςσπραῖΐτιβ οὐαί ἸοσιιΒ 
5» 2,15. ἡλωκὼς λόφος, 601118 οο- 
σαραΐπ8 4: .3, 18. [06 νβϑῃδίομδ 5: 
3,10. ὃς ἂν ἁλῷ ἔνδον ὧν ἢ. τ, 26. 

ἄλκιμος, ἴον 8 4, 3, 4 
ἀλλὰ, σογΐα, [τη θ 7.7. 43. αὐϊααθ, νο- 

7Ὸ 2,2, 2. 3,1,35: 2,4. ἵΠ|0 3, 5»6. 
Β] θα ροϑβὲ εἰ δὲ μὴ 7.1, 321. ἰρίδαν 
δ. 1.17: ΙΕ Ἰη οττορ [006 οὐἸδθς 
οὖ ἴον τερϑατπιτη 5, 8, 4. ῬοῦΒ 2, 

1.10. ὩρΘάιΠ 3, 2, 32. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
1, 3, 3. ἀλλὰ γὰρ, νΕΓΙΤΩΘΗΪΤΗΨΘΙΌ 
4, 2. 32. ἢ. ἡντῖς: 5. δ πος 
γε, σεγίθ, ρσβο. εἰ ̓δὲ 2. 5. ἀθυτο νι 
8: ἀλλὰ δὴ, αἴ 5Β8η6 ύ, 3, τό. ἀλλὰ 
μέντοι, δῖ ψΕΙῸ 4, ὕ, τό: ἀλλὰ--- γε 
μέντοι τ, 4, 8. ἀλλὰ μὴν, αὖ νΘ͵Ὸ 2, 
5.12. 3,2,16. ἀλλὰ μὴν---γε,1, 9. 
18. 2, 5» ΜῈΝ 3:4:40. 57:7: 7» 7» 
21. ἀλλ᾽ ἢ, ΤΙΒΙ 4, 6,11. 7, ἢ» 52- 
ἀλλ᾽ ὅμως ροϑβῖ Ῥγθη  μϑϑίῃ 1; 1.8: 
ἀλλὰ---τοῖ 3, 1,1 

ἅλλεσθαι, 581176, 80Γ. 866. ἁἅλόμενοι 4, 
2.17. ὑψηλά τε καὶ κούφως, εἰν ΤΣ. 

ἄλλοθεν, αἰϊπαπαο, λείπουσι τὸν λόφον 
ἄλλοι ἄχλοθεν; Ὧθ Βοβθθαθ 4115 
8.0 8118 ρατίθ ἀββοθ θη 081, ΤΟ, 
12. 

ἄλλος. ὥς τις καὶ ἄλλος 1,3,15. εἴ τις 
καὶ ἄλλος 1, 4. 15. ἄλλα ὁπόσα: τ, 
τὸ, Ὁ: ἄλλο τι εἴ τι ἔχοιεν 4, 3» 5. 
ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθετ, 4.15. οὐ 
χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον 1, 5, 
5. Οοηΐ. 7, 2. 48. 5.2.21. ἄλλο: δὲ, 
ῬΙδοίοσθα δΐοιη 1, 7: 11. οἱ ἄλλοι 
97Ὸ οἱ τῶν ἄλλων 1, 3,7. ἄλλο τι ἢ, 
2. ΟΥ͂ΡΙΙ, 8 οὗτοι. ἄλλος ἄλλα 
λέγει 2, 1,15. ἄλλος καὶ ἄλλος Ἐΐεε 
12. τάτε ἄλλα ἐ ἐτίμησε καὶ ---- 1, 3, 
8. τἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δο- 
κῶ οἵους γνώσεσθετ, ἤ: 4. τὸ ἄλλο 
στράτευμα 3, 3,9: 4: 28- ἄλλῃ 8118 
νἱᾶ 4; 2. 4. το. γέγραπται, 11] 2, 
6,4. ἄλλος ἄλλῃ 4, 8. 19. 7; 3; 47: 
ἄλλοι ἄλλῃ 6, 3, ἢ. ἄλχῃ καὶ ἄλλῃ, 
ΘΧ 8118 αἴᾳψαιβ 4118 ραυῦΐε 5, 2, 209. τῇ 
ἄλλῃ, ΡΟΒΌΓΙΑΙΒ 2,1, 2. 3, 451. 6,1, 

ἄλλοτε, 81185, 5864ᾳ. τότε 4,1, 17. εἴ πο- 
τὰ καὶ ιοϊξ 6, 4,τ2. ἄλλοτε καὶ 
ἄλλοτε, »αὐϊοῦα 2.9 4. 26. ἢ, ὦν 0. 

ἀλλότριος, ΔἸῖθΠτι8 3, 2, 28, 
ἄλλως, 81145, ΘΕ ΕΥΌΘΕΙ 5.» 2, 20: 4,34. 

πλανᾶσθαι, νὩΡΑΥῚ ἴθΙηθτα 5. 1, ἤ. 
ἔχειν, Ἁ]1πἃ ΠΟΙ 2, 2. 37. πῶς, 8118 
αὰ8 ΤἈΙΟΠΘ 8, ἐνῇ ἫΝ ἄλλως τε καὶ, 
ῬΙΞΘΒΟΥΠ Τα 5, 6 γδκερ ἣν" 

ἀλόγιστος, ἱπδοπείδοταίας 12, 8» 21. 
ἄλσος, Ἰποὺβ 5,311. ἡμέρων δένδρων 

12. 
ἄλφιτα, τὰ, ἴατὶπα Ὠογάδοθα 1, 5. ὅ 
ἀλωπεκῆ, Ρ61115 νυ]ρῖπα 7, 45 4 δῃποῦ. 
πρτρη ας ἐν ΘΧΡΌΡΤΙΑΙΙ ρΡοΐεβί 5. 2; 

βϑνὴ ἔστε τ Οὐ τῇ ΡΥΙπιὰ. Ἰο8 2, 2: 
τό. 1... ὃ. ΠΣ Ἐν φεύγοντες ἅμα 
ἐτίτρωσκον 3: 3:10. ἅμα πορευόμε- 
νοι ἐμάχοντο, ἸΠΐΕΥ Θπάθιῃ μυρτιᾶς 
Ὀαηΐξ, 6, 23, 5. ἅμα τε---καὶ 5, 2, 14- 
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η.6, 2ο. ἅμα μὲν---ἅμα δὲ 2, 4.10. 
4:1, 4. ἅμα μὲν---καὶ 1, το, τύ, 17. 

ἅμαξα, Ῥ]αιιδίγτιη, απο νῦν οοτη- 
ΤηΘΑί5 1. 7: 10 6ἴο. 

ἁμαξιαῖος, 46. 5ᾶΧΟ ᾿ΠρΘη 15 τηδρΏϊ- 
τὰ 61πη18, φαοα Ρ]αιβίσιιπι τϑρ]οΐ, 4: 

, 3; 8: ᾿ 
ἁμαξιτὸς ὁδὸς, νἱᾶ ὕδτη ἀηρτιβία αὖ ΠΟΠ 

ΠΙΒῚ ὉΠῚῚΠῚ Οδρὶαΐ Ρ]ΔιιΒΓΠ 1, 2, 
ἀν, 

ἁμαρτάνειν τινὸς, Ἰοῖτι ΔΌΘΙΥΑΤΘ Δ 8}1- 
40 1, 5»12. 3, 4.15- τῶν ἐξόδων, 
ἢ, 4, 1. περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς, 
ἀΘΠ πα ΘγΘ ΟἸΠῚ ῬΘΙΊΟ]Ο 8186 ΥἹΐθ8 
2, 2, 2ο. καὶ μικρὰ ἁμαρτηθέντα ἢ. 
ὃ, 20. 

ἀμαχεὶ, 51Π6 ΡυρΠδ 1, 7, 9. 4» 2,15: 
6, Τ2. ἀμαχητὶ Ἀ5 2 τε ὟΝ. ααᾷ. 

ἀμείνονες καὶ κρείττους, ΤῊΘ]ΙΟΥ͂ΘΒ οὐ 58- 
ῬΘΙΊΟΥΘΒΊΙ, 7, 2. λῷον καὶ ἄμεινον 
στε: ἢ, δ; 44. 

ἀμέλεια, ἴῃ σπβίοα!ο 0 πορ]ροηίᾶ 4, 

ἀμελεῖν ἑαυτοῦ, βυδτη 56] αἴθ Π6Ρ]1- 
ΘΌΓΟῚ, 2. 1Τ. τῆς τἀξεὼως ἢ. 4: 20. 
᾿Αναξιβίου ἢ, 2, 20. 

ἄμετρος, ἸΤΩΤΩΘΗΒΊΙΒ 2, 2, τύ. 
ἀμήχανος, ἴπΠ0Ρ58 6Ο0Π51111 2, 5,21. ἀμή- 

χανον (ἦν) εἰσελθεῖν τ, 2, 21. ἀμή- 
χανα, ΘΧ ΟΠ 18 418 586 ΘΧΡΘΟΙΓΘ ΠΟῚ 
Ῥυϊοϑι 2: 2; 18. 

ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον, σοΥἰα. τ Π0η- 
ἰοπᾶθυθ 1Π ΟΠ 2, 4. 44. ἐπὶ 
τὴν Ἑλλάδα, πρὸς τοὺς παῖδας καὶ 
τὰς γυναῖκας 46. 

ἀμυγδάλινον, χρίσμα, διηγρα4}15 6χ- 
ῬΓΘΒΒΊΙΩ 4, 4: 14. 

ἀμύνεσθαι, 86 ἀοίθηαογα 3,1, 14 δία. 
ἀδικοῦντα, ΗΠ] ΓΙΔΤῚ 8]1ΟὉ]}118 ῬΥΟΡ]- 
ΒΕΓ 2; 3. 22. 

ἀμφὶ αἷ6 ἨμΉΝΘΥΟ, ΟἸΤΟΙΓΘΥ 1, 2, 9. 4: 7. 
22. αἴ ἐθηίρογ6, ΒΌᾺΡ Ἱ- τὸ; 17. οἵἱ 
ἀμφὶ ̓ Αριαῖον, ΑΥ̓ΙδοῖιΒ. Οὐ 5115. 2, 
2: 2. ἀμφὶ Μίλητον στρατεΐεσθαι, 
Μηδίο ορριυρπδηάα Οσσαραΐτπιπη 68- 
ΜΕΤ 50 Ὁ ἀμφί τι εἶναι, Τα ΟΠο- 
ῬΆΠῚ 5. ἢ. [4,8 οἱ ἐ ἔχειν 8» 2, 67 Δ 2, 
τό. ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχειν, ΤῸΒ 51.188 
ΟΌΓΑΓΘ 6, 6,1. ἀμφὶ ὧν εἶχον δια- 
δον εν 4. 5517. ἃ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἷ- 
χεν, ατιδ Βδοῦτη Πα θθαΐ 7, 8, 2. 

ἀμφιγνοεῖν, αὈΙΔΥΘ 2, 5, 223. 
ἀμφιλέγειν τι, (8 Υα ΤΙΧΑΙῚ 1, 5» 11. 
ἀμφορεὺς, ΔΙΏΡΠΟΓΆ ΕΣ ἦν, Θ᾽ 
ἀμφοτέρωθεν, Ὁ ΠΠ 16 2, 4. δ 
ἂν, ΤΟρΡδΙ τη 2. 5. 20. 7: 7» 8 8. 
ἀνὰ, α6 αἰδίγδειέϊοηο, ἑ ἑκατὸν, ἐαδΝ ΓᾺ 

4: 21. 5.» 4.12. ἀνὰ διακοσίους, αα- 
ΘΠ ύ, 5, 11. ἀνὰ πέντε παρασάγ- 
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γας τῆς ἡμέρας, αυ]Π85 ῬΔΙΔΒΔΏΡᾺΒ 
α16 φαοαῖθ 4; 6, 4. (6 ἰοοο. ἀνὰ πε- 
δίον, ῬΘΥ ΘΔΙΠΡΌΓΩ, [ἢ ΟΔΤΏΡΟ 7; 4, 2. 
οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη 3,5.1τό. ἀνὰ κρά- 
τος, ΒΌΠΩΤΩΔ ΨἹ οὖ οο]ουϊαΐθ 1, 8, 1; 
10, 15. 4: 3» 20 8666. 

ἀναβαίνειν, ῬτΟΠοἶΒο] 1ῃ Αϑἰδτη Βαρ6- 
ΤΊΟΣΘΙΙ 1.0. ΖΦ. 1:4. 12. 59) 2: ἘΔΡΜΕΣΣ 
τὸν γήλιμβοὺ, ἵππον, ἈΒΟΘΠΘΘΓ 2, 4; 
25. 35. 5» 2.15. ΟΟΠΒΟΘΗΠ616 Π8- 
νη, 6. 1.14. 

ἀναβάλλειν, ἈΘΘΘΓΘΙΘ [ΕΥΓΆΠῚ 5, 2; 5. 
ἐπὶ τὸν ἵππον, 1. 4. ἀναβιβάζειν, 1ο]- 
Ἰθγθ 1 ΘΠ 4; 4: 4. 

ἀνάβασις, ΘΧΡΘΟΙΠΟ ἴῃ Αδβίδτη Βα ροιῖο- 
τὸν 1.2.0 “5.1. 1. ᾿4᾽ ἜΣΤΕ ΒΟΎΣ Τ. 
7.1,1. ΑΒΟΘΏΒΙΙΒ ἴῃ ΤΠ]ΟὨ ΘΙ 4,1, 
1ΙΟ. 

ἀναβιβάζειν στράτευμα ἐπὶ τὸν λόφον, 
ΟΟΡΙΔΒ ἴῃ 60]]6 ΠῚ ΘΟΊΊΟΘΙΒΙ, ΤΟ, 14. 

ἀναβοᾶν, ἸΠΟΙΆΤΗΔΥΘ 5, 45 21. 
ἀναβολὴ. ἴεγτα αροϑύδ 5, 2, 5. 
ἀναγγέλλειν, ΤΘΠΠΟΙΔΙΘΙ, 3. 21. 
ἀνάγειν πρὸς τὸ ὄρος, ΒΕ απσογο δᾶ 
ΤΠ ΘΙ 2, 4, 28. ἴῃ ἰοσα Αϑῖ8 88- 
ῬΘΙΙΟΥΒ 2, 2; 21; 6,1. ἀνάγεσθαι, 
ΘΟ ΡΟ ΒΟ ν ΓΕ, κ9 7:17. ὅς 5.1: 

ἀναγιγνώσκειν ἐπιστολὴν, ἰαρεγα τ,6, 4. 
ἈΡΊΟΒΟΘΓΘ, ΤΘΟΟΡΉΟΒΟΘΙΘ 5, 8, 6. 

ἀναγκαῖοι, ΠΘΟΘΒΒΔΙΊΙ, ΟΟΡΊΙΔΙΙ 2, 4,1. 
ἀνάγκη, ΔΗ ρτιδύϊδο, ἐν “ἀνάγκῃ ἐχομένων 

2, 5» 21. διὰ τοιαύτας ἀνάγκας 4, 5. 

185- 
ἀναζευγνύναι, ΟαΒίγα ΤΠΟΥΘΙΘ 23, 4. 37. 

ναϑᾶ ΟΟ]ΠρΈΓΘ 4,0, 1. 
ἀναθαρρεῖν, δι ϊτηττη ΤΕΟΙΡΟΓΘ, Πἀθηϊο- 

ΤΟΙ ΠΕΙ] 6, 4, 12. 
ἀνάθημα, ἀοΠ ΔΙ ΓΩ, 5. 2; 5- 
ἀναθορυβεῖν, δΔατηυττηθταγο, 6 ξαυθη- 

ἐεϑ.5; 5.1... Ὁ, τὸ 80. 
ἀναιρεῖν, ΥΒΒΡΟΠΟΘΙΒ ΘΟὨΒΕ]ΘΠΊ,, αὁ μὰ ἢ 

δεῖο, 35 τὶ δ. 5» 357. 46 ΘΧΕΒ 7.6 
44. ἀναιρεῖσθαι πόλεμον, ΒΕΙΠαπα ἴῃ. 
ἴβυσθ 5, 7. 27. νεκροὺς, [Ο]]6Γ6 τηοΥ- 
[05 δα ΒΘΡΘ]ΘΠ ἘΠ 4, 1, 10. 5» 7» 
20. (δοῦ. 6, 4; 9.) λίθους, [οἸ]]6Γ6 14- 
ῬΙά685 δὰ Ἰδουΐδηάυτη 7: 21. τὰρ- 
τους ἢ. 3. 22. 

ἀνακάειν, ΔΟΘΘΠΘΙ6, πῦρ 3,1, 2. 
Ε] ΄“ 5 ΄σ 

ἀνακαλεῖν, ΔΡΡΕΙΪδτο 6, 6, 7. ἀνακαλεῖ- 
σθαι τῇ σάλπιγγι, τϑοορία! ΟΘΔΠΕΓΙΘ 4: 
4: 22. 

ἀνακοινοῦν τῷ θεῷ, σΟΠΒΌ]ΟΓΘ ἀδιτη 2, 
Ἐ εἰ Ὁ, 1. 22. ἀνακοινοῦσθαι, σοτη- 
τη πα Γ6᾽ 4. 1. Εἰς ἢ, ὁ. 46. 

ἀνακομίζεσθαι, ΠΟΙΏΡΟΥ ΔΙ 4: ἢ. 1, 17. 
ἀνακράζειν, ΟἸδιπούθη (0116 γθ, πἀπᾶθ 

ἀνακραγόντες 4. 4; 20; 8, 18. πο- 
λεμικὸν 7. 3. 22. 
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ἀναλαλάζειν, σοτπιοίδτηδγο, 66 ηυϊἐίθιι5 
»ταϊζϊιωμη ἐποιηέίδιιϑβ 4, 3, το. 

ἀναλαμβάνειν, ἈΒΒΌΓΤΗΘΥΘ, τοὺς αὐτομο- 
λήσαντας τ, το, 6. τοὺς πελταστὰς 
"2123: 86. τετρωμένον, [0]]6τα 5» Ὁ, 
22. τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη 6. 5,1. 

ἀναλάμπειν, ἈΓΘΙΘ 5, 2, 24. 
ἀναλεγόμενον 2.1. τῦ δ ποΐ. 
ἀναλίσκειν, ΘΟΠΞΙΙΠΊΘΙΈ, λίθους 4, . 5» 

1Ο. ἀργύριον 7. ἢ» 34. 

ἀνάλωτος, ταπὶ μ᾿ τοννοι ΠΝ ἂν 28): 
ἀναμένειν, ΘΧΒρθοΐαγθ 5» 1, 5. ποίαν 

ἡλικίαν ἐ ἐμαυτῷ ἐλθεῖν" 3, τ, 14. 
ἀναμιγνύναι, ἸΠΊΓΠ]56ΘΟ 4. ὃ, 8. 
ἀναμιμνήσκειν, ἴῃ ΤὨΘΙΠΟΥΊΔΤΗ ΤΕΥΟΘΔΙΈΕ, 

τινά τι 3, 2.11. 5. 8, 26. ἀναμιμνή- 
σκεσθαι 6, 8» 232. τὰ ΜΕΥΘΌΜΡΝ ἣν ἃ; 
ΟΣ σὲ 5 9 5 σὐτῶς 2 

ἄνανδρος, 11 0611}15, τη 1118. »ῃ 6; ἢ: 
ἀναξυρίδες, ὈΥδΟΟξΘ 1, 5, 8. 
ἀναπαύεσθαι, αυϊεῖ 56 ἄδγε, τραὰὶ- 

ΘΒΟΕΙΒ 2, 2, 4 εἴας. 
ἀναπείθειν, ῬΕΥΒ Δ 6ΓΘ, 1,4, 11. 5, 7»1. 
ἀναπεταννύναι, ἈΡΕΥΊΓΘ, τὰς πύλας ἢ. 1, 

τ. 
ἀναπηδᾶν, 1 ἴῃ Θ(απιπὰ 7, 2, 20. 
ἀναπνεῦσαι ποιῶ, ΥΕΒΡΙΓΔΗΑ͂Ι [δου] δίθτη 

ἀο 4.1, 22. 
ἀναπράττειν, ΘΧΙΘΈΓΘ ἡς.ὁ » 40; » 31. 

ἀναπτύσσειν τὸ κέρας, ΘΧΡΙΙΟΔΓΙΘΙ, ΤΟ, 

ἀνακυκδ τως ΘΟΙΠΡΘΓΙ͂ΓΟ ἢ,» ἢ» 25)3 7» 
Ι Δηοῖ. 

ἀναρίθμητος, ἸΠΠΠΤΏΘΙΆ 1115 2, 2, 12. 
ἀνάριστοι, ἸΠΊΡΓΔΠΒΙ 1, 10,10. 
ἀναρπάζειν τὰ ὅπλα, ΠΟΥΤΊΡΕΓΕ ΔΡΓΏΔ, εἷε 

Ἴγαΐ!5 7. 1, 15. 
ἀναρχία, ΒΕ] αὕτη ᾿ΠΡΟΥ ΤΩ τη] Πα γ8 

3» 2».20. 
ἀνασκευάζειν εἴσω. ΘΧ ΔΟΤΊΒ 1π ὈΓΌΘΙ 

ἰγδυιβίουτα 6, 2, 8. 
ἀνασταυροῦν, Ρα]ο 8. ΟΥΟΙ ΔΒΊΡΕΙΕ 2, 

ΙΗ ἔτι: 
ἀναστέλλειν, ΠΟὨ]ΌΘΓΘ, ΤΟΡΙΙΓΊΘΓΒ 5. 4» 

22. 
ἀναστρέφειν, 56 ΠΟὨνΟΓΘΓ 4. 3, 20; 8, 

28. ἀναστρέφεσθαι, τηοτατῦϊ, ἔπρ]- 
66] πε ἔδοΐο τοβίαυθ 1, 10,12. [ΓῪῈ- 
αἴρετε ἴῃ Ροϊεβίδζοτηῃ 2, 5. 14. 

ἀναταράττω. ἀνατεταραγμένον, 5116 ΟΥ̓́- 
αἸΠ6, ΠΟῸΠ αἸΒρΡΟβιΐο ἈΡΎΩΪΠΘ Ὶ, 7, 20 
Δ ̓ ηηοΐ. 

ἀνατείνειν τὴν χεῖρα, τῆϑῆτι 5. ]αΐα 
ΒΕ Γαρὶα ἴθυτθ 3, 2, 9: 32, 38. ἀνα- 
τεταμένος, ΘΧΙΘΗΒΕΒΊΙ,. ΙΟ, 12. 

ἀνατέλλειν ἀδ 5016 οτοπία 2, 3:1. 
ἀνατίθέναι, ἸΤΠΡΟΠΘΙΕ, σκεΐη 3:01, 30. 

ἀνατίθεσθαι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια 2, 2, 4. 
εἰς τὸν θησαυρὸν, σοῃβοογαίαχϊη 16- 

ΠΟΠΩ͂Ι ἐμὰ ἴῃ {ΠΈβΒΔ07Ὸ 5, 3; 5. 
ΘΟΏΒΘΟΡΑΤΕ 6. 4, ἢ, 26. 

ἀνατρέφειν, ΠΌΤΕ 4. 5» 25- 
ἀναφεύγειν, ἔπαρε ΤΌΓΒαΠη, ἐπὶ τὸ 

ὄρος 6, 4: 24. 

ἀναφρονεῖν, (ἃ 588 ΠῚ τηθηΐθ ΠῚ ΤΟΕΪΓΟ 
ἢ ρσε. 

ἀναχάζειν 4. τ. τό. ἀναχάζεσθαι, 4. ἢ. 
10, 88 ΤΘΟΊροσθ. [ἰὰ συγχάσαι, συγ- 
χωρῆσαι, ἨεΒΥΟἘΒ. 

ἀναχωρεῖν, τεσεάεγ8 3, 3, 13. ἐπὶ πόδα 
ΠΡ ΜΑΣ, ΦᾺΣ 

ἀναχωρίζειν, τεσεάδγα ᾿ΌΕΓ 5, 2, 1Ο. 
ἀνδραγαθία, ἰοτίϊταο 5, 2,11. 
ἀνδράποδον, τη ΠΟἸΡΊ τη 4.1, 12. 
ἀνδρεῖος. ἴοτί]5, τε 6, 5, 24. ἀνδρειότης, 

Τογεϊξα 0 14. 
ἀνδρίζεσθαι, νἴτιιπι 58 ῬΓδοβίαυ8 4, 3 

34. ΥἾΓΕΒ Ἰπίθ πε α, 886 ἃρίζαγα Ρ, 8 
15. (ΘΟΠΙΔΓ. βλακεύειν. 

ἀνεγείρεσθαι, ΘΧΡΕΓΡΊΒΟΙ 3,1, 12,13. 
ἀρέηκρι, ῬΤΟΠΙΙΠΟΙΔΙΈ, αἷ6 ὈΥΒΟΟΤΠΕ 2, 2, 

5. Ὁ. ὍΕΒ: 
Γεώδ νυν ΤὌΤΒΕΒ ΘΧΡΙΘΓΘ, 3, 4, 22. 
ἀνεπιλήπτως, 5ῖΠη6 ΤΕΡΓΘΏΘΠΒΙΟΠΘ, ἑαΐο 

7» 6, 37: 
ἀνερεθίζειν, ἘΠ αγα 6, 6, 9. 
ἀνερωτᾶν, ἸΠΙΘΓΓΟΘΆΓΕ 2. 3:4. 4.8» 34. 
ἀνευρίσκειν, ἸηγΕΠΙΓΘ 7, 4, 14. 
ἀνέχεσθαι, 58 ΠΟὨΠΘΓΕ, ᾿γᾶπὶ ΠΟὨΙ ΘΒ 

1, 8, 26. », 6,24. 5 ΒΈΏΠΕΓΘ, ΠΟῚ 
ΡΠ 86 ΤΕΙΓΕΙῚ Ι, 7- 4: αὐτοῦ βασι- 
λεύοντος, ἔεγτα αἰ ᾿ρ886 ροι δία σο- 
ΠΡ ΑΥ ̓  ὐν 

ἀνεψιὸς, ΘΟΠΒΟΌΤΙΠΙΒ ἢ. 8,9. 
ἀνήκειν, ΡΓΟΘΌΓΤΕΓΘ, ρογηρὶ ό, ἃ,» 2. Ὲ:- 
ἀνήκεστον κακὸν, ΤΩΔΙΠΠ ΒΕΠΊΠΊΤΠΓΙΗ, 
απο ΟΠΠ6ΠῚ ΤηΘα]οΙ ἤϑτὴ ΤΟΒρΪΐ 2, 
"»5- ποθ, 

ἀνὴρ. ΥἹΓ [ΟΥ[ΒῚ1, 7. 3, 4. ΥἹΓ ΡΟΐΘἢΒ 
οἱ ΟἸΆΤΕΙΒ 2.» 1..21. ΠΠῸΒ ἘΣ 
ὁ ἀνὴρ, ἁνὴρ, 1. 3,12 εἴα. ἐχθρὸς 
ἀνὴρ 1, 3. 20. Πέρσης ἀνὴρ τ, ὅ,τ. 
ἀνὴρ Πέρσης 1, ὃ, 1. τῶν πελταστῶν 
ἀνὴρ 4. ὃ, 4. ὅτι περὶ σπονδῶν ἧ- 
κοιεν ἄνδρες, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται 
κισϑῦν, ὃ. Θδοιᾶς ἄνδρες στρατιῶται 
1. 3..8,9. ὅ;3; 12. ὦ ἄνδρες στρα- 
τιῶται ύ, 6,12. ὦ ἄνδρες Ἕλληνες 
Ι..7..3. ἄνδρες ἃ, δὲ 14. 

ἀνθέμιον 5, 4: 32 ΔΠηΟὕ. 
ἀνθίστασθαι, τεβιϑίεογα 7. 3.11. 
πόλον Ὁ. τὰ ἀνθρώπινα, τε8 ὨΠΤΊΔΠξ6 

5. ἘΣΘ, 
ἄνθρωπος. ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα 

ἀνθρώπων 1, 3, 15. 
ἀνιᾶν τι τοὺς φεύγοντας, Δ]1ητιᾶτη τη0- 

Ἰοβίϊατη Ἔχ ΠῚ ΌΈΓΘ 3. 3,109. ἀνιᾶσθαι, 
ἄοϊ]ετα 4. 8, 26. 



ΙΝΌΕΧ σαπσῦξ. 

ἀνιέναι, αἸταϊ [6 γ6, ΤΟΙ 06 γ6 7, 6, 30. 
ἀνιμᾶν τοῖς δόρασιν, ᾿ιαϑῦϊ8Β ΡΟΥΥΘΟΙΙΒ 

Ἰθναῖθ ἃϑοθη βπίθμ 4, 2, ὃ. 
ἀνιστάναι, ΘΧοϊΐαΥΘ, ΑΥ͂ΘΒ 1, 5. 3. Πη1}}- 

[68 4.5»19. ἀνέστηκα, Βα 5Ἰβίο, ΠΟΙ 
ἘΠΘΥΙ15 ΡΥΓΟΡΎΘΟΙΟΥ 1, 5» 2. ἀνίστα- 
σθαι, τὰ αἀϊοοηάσμχῃ, Ὁ, 1, 320. ἀνα- 
στῆναι 3. 2. τιϑία: 

ἀνίσχει ὃ ἥλιος, 50] ΟΥ̓ΕΌΙ 2,1, 3. 7» 

ἐπα δεν. τους νου 
ἄνοδος, ΘΧΡΘαΙΟ ἴῃ Α818 1} ΒΕ ΡΘΙΙΟΥΘΙΩ 

οΥ τς 
ἄνοδον ὄρος, ϑιμϊ!α. ἀδιέξοδον, Ἰπνῖα8, 

ἸΠΔΟΟΘΘΒΒ.5 4; ὃ, ΤΟ. 
ἀνόητος, ΔΙΠΘΏΒ, 5{Π|]0τ|5 2,1, 12. 
ἀνοίγω, ἈΡΘΙΓΘ 5» 5. 20. 
ἀνομία, εἴ γΘ 15 δο ἀἸββο!αῦα νἱΐα 5. 7. 

89: 
ἀνομοίως ἔχειν νῦν καὶ ὅτε, 8110 Ἰο(Ο 

6586 ΠΌῸΠΟ ΘΔ {1ἢ, ΟἸΠΠΠῚ 7: 7: 
49. 

ἡ ιν: νἱο]θηΐτιβ, ἰθραιπη 1Π50Ππςου Πη- 
4.6 σοπίοιηΐου ύ, 6, 12. 

ἀνταγοράζειν, ΨἹΟΙΒΒΊΤΩ: ΘΙΊΘΙΘ 1, ἢ. 5- 
ἀντακούειν, νἱοἸΒ51ΠῚ ΔΌΟΙΓΘ 2, 5» τύ. 
ἀντεμπιπλάναι, ΥΤΘΠΙΠΘΓΆΠΑῚ οαιιδᾶ Τ- 

ΡῬΙΕΓΘ οὗ ἸῃΒΙΓΌΘΓΘ 4, 5» 38. 
ἀντεπιμελεῖσθαι, νἱοϊΒΒΊτη ΟΡΘΓΆΙ (816 
. 8.1» τό. ; 
ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν, στοαίϊδτη ΤΕΐΘΥΓ 5. 5. 21. 
ἀντὶ, ὈΓΟ; 1060 1.1,.4- 7.106. ΘΥΘΡΊΟΙΘ 

4. 7: 6 δῃμού. 
ἀντιδιδόναι, 5 Ὀ5ΕΠΠΠἸΘΤ ῬΥΟ 23, 3,10. 
ἀντικαθιστάναι, ϑαΐπορτα, Βα ΒΟ ΠἸΘΓΘ 

8»1. 88. 
ἀντιλέγειν ΘΟΠΙΓΔΑΊΘΘΤΘ, ὡς οὐκ ἄξιον 

εἶναι 2. 3. 25. μὴ ἰέναι 2, 5» 20. 

ἀντίος, ΔανοΓβα5 ἐλαύνει 1, 8, 24. ἰέναι, 
1.6 σοηὐγα 1, 8, 17. ὁρμᾶν 6, 5. 26. 
ἀντίαν καθιστάναι τὴν φάλαγγα 1, 
1Ο, 1ο. οἱ ἀντίοι 3,1, 42. ἀντίοι ἢ, 
αἰνουβὶ 80 115 αὰο8 6, 6,24. ἐκ τοῦ 
2 , ἀντίου 1, 8, 223. 

ἀντιπαραθεῖν, οσοπίτα Ἰιιχία ΟὈΤΥΘΙΘ 4; 
8. 1η. 

ἀντιπαρασκευάζεσθαι, σΟμΐγα 56. ΡΔΙΔΥΘ 

Ε ἢ 8, 9: , ΄ 
ἀντιπαρατάττεσθαι φάλαγγα, σΟΠΐΤἃ 

8ΟΙΘ ΠῚ ἸΠΒίΓ ΘΓ 4, 8, 9. 
ἀντιπαριέναι, ἴῃ Ορροβιία τὶρᾶ 566] 4; 

3.17 δηηοῦ, 
ἀντιπάσχειν, ΥἹΟΙΒΒ1ΠῚ ΔΟΟΙΡΘΙΘ ΘΔ] Άτη- 

ταΐθτη. 2, Ὁ. 1. 

ἀντιπέραις. κατ᾽ ἀντιπέρας 1, 1, 9. 4: 

δε υοτς 
ἀντιποιεῖν, ΨἹΟΙΒΒΙΤΩ ΠΟΟΘΘΙΘ 2, 3, 7. 12. 

ἀντιποιεῖσθαι ἀρχῆς τινι, στη 8]|14 0 
οοηϊεπᾶθγ αθ ὕΘΡΟ 2, 1. 11; 3, 
28. ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαθίας, ςεΥ- 

419. 

[8786 ἰηίθυ 86. ὅθ ἔου πα 1η185 απ 8 
Εἰδι Φὴ, ἘΠῚ ἀρετῆς, ἀὯἀθ [ογπα 1 η18 
ἰαπάθ [0} 17 τ 20 {Ὁ} 93} δι6:5}} 45 7.12. 

ἀντίπορος λόφος, ΟΧ δάνογδο 51{π|8, ορ- 
ΡῬοΒβιία8, 4.» 2, 18 δηποί. 

ἀντιστασιάζειν ἑαυτοῖς, ἸηΐΟΙ 56 61581- 
αΟΥΘη ΤΙΣ ΕἸ Μ Ὑ.}27: 

ἀντιστασιῶται, ἴαοῦϊο σοΠίγΑΙΪα 1,1, 1Ο. 
ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, 81}1} 8115 τ6- 

ΒΡΟΠαθηΐο5, οἷ οἰ ουῖδ "9 4, 12. 
ἀντιστρατοπεδεύεσθαι, οχ δάνεγδο οδ- 

βίγα ῬΡΟΠΘΓΘ, Ὀ6]Π1Πὶ σΌΓΘΓΘ 7, 7; 32. 
ἀντιτάττειν λιμόν τινι, ἴατηθτη 8]16] 

ΟΡΡΟΠΘΙΘ ἰδ ηατ Πη Ποδβίθιη 2, 5, 10. 
ἀντιτάττεσθαι, ΔοΊΘΓΩ ἸΠΒΕΓΙΘΓΘ ὁ0η- 
118. 3. 2. 14. 4; 8, 5: ἀντιτεταγμένοι, 

4] 8616 ᾿πβίσγιοῦ! βίδηΐ 8 Ὠοβίβϑβ 
ΘΧΟΙΡΙΘΠαΟΒ 5» 4. 22. ᾿'ἀντιτετάχαται 

τον ρων Ω 
ἀντιτιμᾶν, ΨἹΟΙΒΒΙΙη ὈΘΏΘΗ͂ΟΙ5 ΟΥ̓ΠΔΓΘ 5; 

5»14. 
ἀντιτοξεύειν, ΘοΠίγα ΒαρΊ [ΔΘ 23, 3, 15. 
ἀντιφυλάττεσθαι, οοΠίτα ΟΆνΕΓΒ 2, 5; 3. 
ἀντρώδης, ΘΔΨΘΥΠΟΒΊΙΒ 4; 29 11. 
ἀνύτεσθαι, ΘΟΠΒΘααΙ 7» 1» 34. 
ἀνυστόν. ὡς ἀνυστὸν, ᾳαδηΐατη ἢοτὶ 

ΡῬοϊεδίοτ 8. τ: 
ἄνω, ΒΌΓΒΙΙΩ 4, 8, 28. πορεύεσθαι, 

ἈΒΟΘΠ ΘΕΌ, ΒΌΓΒΌΠΙ θη 6618 4, 1, 6. 
ὁ ἄνω βασιλεὺς Ἴ, τ, 22. πορεύε- 
σθαι, στρατεύεσθαι ἴῃ Ἰοςα τηρα!]ζοΥ- 
ΓΘΏΘΆ 1, 2,1: 7, 15. 7» 5.9. (0ῃ- 
{78 1. ἐπὶ θαλάττῃ, 7».3» τύ. τὰ ἄνω 
4: 2. 258: ἄνω τῶν ἱππέων 4: 3» 3. 

ἀνωτέρω τῶν μαστῶν, 1, 4. 17. ἣ 
ἀνωτάτω κώμη, ΥἹἱοῖι8 ΒΌΡΥΘΙΩΤΙΒ. 7: 
4.11. 

ἀνώγαιον, 661] 5, 4, 29. Υ. Ὀτεῖ. 
ἄνωθεν, 6 Ἰοςὶδβ τηΘα ΠΟΥ ΥΔ Πμ615, ΓΉΓΔΟΙδο 

75».».2 
ἀξίαν νέμειν, ϑαυτη οὐϊααθ {6 ΓΘ 

ΒΙν 6 ὈΓΘΘΙΏ ΤΩ 5ῖν 8 ΡΟΘΠΔΠ 6, 6, 532. 
ἀξίνη, ὈϊΡΟΠΗΪβ, ἀϑοῖα 1, 5, τῶν ἢ, 1. 

1η: 
Ε 

ἄξιος. ἄρχειν ἀξιώτατος τ, 9,1. πολ- 
λοῦ, ὉΠ15ΒΙΤΊΤΙΒ ΦΧ 5 ΜῊ ΘΟ ΡΤ, 
28. παντὸς Ἴ, 3,13. ἄξιον 566. ᾿πἴ. 
ΟρΡΟΙ Ῥγθίαπη οϑί 6, 5. 12, 18. 
ἄξιον βασιλεῖ, 2, 3» 25. 7» 3» 10. 
ἀξιωτέρας τιμῆς τυγχάνειν 1, 9, 20. 

ἀξιοστράτηγος, αἀἸϊρητϊι5 αὶ ἀυςῖ5 πνα- 
ΠΘῚΘ [Πρ ΙΓ 3,1, 24 Δηηού. 

ἀξιοῦν, ἀἰρτατη, δα ματα ππ!σΆγ 6 1, 9, 
Ἀθως ἃ. 8,1... δ... 8Βοιοχ ταν ρα δ: 
ΘΧΙΒΟΤΩΔΥΘ, Βαϊ ΠΟΥ 3,1, 37. Ὑ6116 
1..7..8...8..2. 13. Ῥοίδιο; Οὐ Θ ἘτΣ, 
55. 5 3.8..».20: 

ἄξων, ἀΧΙΒ 1, ὃ, το.᾿ 
ἄοπλος, ἸΠΘΥΓΩΪΒ 2, 3, 2. 
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ἀπαγγέλλειν, ΤΘΏΠΟΪΔΙ 1, ΤΟ, 14 Εἴο. 
ΔΡΘΥΙ͂ΓΘ ἀεθονθῖπιπι ΘΟ ΠΒ1Π ὈΣ. 3. οἱ 

ἀπάγειν, ΔΌάΈΘΕΙΘ, οἴκαδε 1, 3,14. εἰς 
τὴν Ἑλλάδα 2, 53, 26, 29. δεῦρο ἢ; 
ό, 9. πλοῖα τὰ ἀπάξοντα. 6, 8: 20. 
ἀνάγεσθωι τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρή- 

ματα, ΒΕΟΌΤΩ Δα θοοΓ 6,6, 1. 
ἀπαγορεύειν, [αϊιρσΑΥ!, ΘΟΠΗΟΙ 1, 5. 3. 5» 

ἦξ' 
ἀπαγωγὴ, «Ὀαἀποί!ο, 7, 6, 5. 
ἀπαθὴς κακῶν, ΘΧΡΘΙΒ τηϑίογττη, 11126- 
, αΒ ἢ» 75».33:: 
ἀπαίδευτος, τυι]5, ΒΙΤΏΡΙΘΧ, ΡΔΥΙΠῚ 68]- 

Πάτι5 2, 6, 26. 
ἀπαίρειν, Βοῖνο πανϊρσαΐαχιιβ, ῥτοβοὶβ- 
, ΟΟΥ 7, 6, 52. 
ἀπαιτεῖν, ῬΟΒ[ΠΪΑΓΘ Ι, 2, 11. 5. 8, 4. 

τὰ ὅπλα τινὰ, ἀττηᾶ Ῥοδβίπ]αγα αὖ 811- 
40 2, 5» 38. τὸν μισθὸν ἢ: 6, 2. 

7: 1.31, 39. 
ἀπαλλάττειν, ΔτΉΟνΘΥΘ, 6 ΤηΘ 610 [Ο]]ΕΥ6 

3. 2, 28. [πίτδη8. χαίροντας αἸ506- 
θγθ, 5, 63, 2. μεῖον ἔχων ἀπηλ- 3 μ Χ πη 
λάγη τ. το, ὃ. ἀπαλλάττεσθαι ἐκ τῆς 
γῆς, ἀἰδβοράσγο, δΔΌΪΤΘ 6 ἴθυγα 7, ύ, 
2. τῆς στρατιᾶς, Ἰτηρο. τη ΘΧοΊοΙ- 
[8 ΔΡΘΊΟΔΓΘ 6, 2,15. ἀπὸ τῆς στρα- 
τιᾶς αἰδβοβάβθσ 80 βχϑοῖϊζιι 7,1. 4. 
ΠΙΡΟΓΑΙῚ 5. 1,13. κακῶν, ἃ Τη8}18 ]1- 
ῬΕΓΔΙΪ 4, 3, 2. ἀπαλλάξονται 5,1, 

εὐουῖν, τοῦ» δι δὲ 
ἁπαλὸς, [ΒΕ ΠΕΙ, ποῖα ἀν οὶ 
ἀπαμείβεσθαι, ΤΕΒΡΟΠΘΓΘ 2, 5» 15. 
ἀπαντᾶν, ΟὈΥΙΔΤΩ ῬΓΟΘΙΓΘ 2, 2. 17. οἂ- 

Βι οὐνίδηι ΠΟΥ 5... 4. 20. 4; ἢν 4: 
ἅπαξ, Βοτη6]. ὡς ἅπαξ εἰσέδραμον 4.7. 

12. ἐπεὶ ἅπαξ 1,0, το. ἢν ἅπαξ 2, 
5, χοΣ 

ἀπαρασκεύαστος, ἸΤΡΑΓαίτι8 ᾿, ΠΕ. 09. 2; 

2.21. ἀπαράσκευος 1,1, 6. 
ἅπας---πᾶς. 5.8,1τ52: Εἰ δὲ τοῦτο πάν- 

τες δινννδρεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλό- 
μεθα. 

ἀπαυθημερίζειν, Θοάθιη α΄16 τοαϊγα 5, 
“Ν ἢ 

ρδῶν ΠΟ ῬΆΓΘΙῈ 3, 2; 31. 
ἀπειλεῖν, πη ΠΟΤῚ τὸ ες, 2) 7: 
ἀπειπεῖν. ἸΠξοΓἸΘΘ ΓΘ "8: τιν Τὴν 

στρατηγίαν, Τηϊητι8 ᾿ΠΡΟΓΔΙΟΥΙΌΤῚ 
ΔΡΟΙΟΔΓΕ 7,1, 41. 

ἀπειρηκέναι, ἴεδδιιτη 6586. 2, 2, τό. 5, 
1, 

ἄπειρος, Υοὶ σΘΤΘΠ66. τ ροΥτι5, Π]- 
Ἰτη ΤΟΙΕΙΠῚ τιϑῖ ὨΔΌΘΠΒ 2, 2; 5. 
ἀπειρότερος 5.1.8. τιψὸς 2. 5, τό. 

ἀπελαύνειν, ΡΝ 3,1, 32. 7, ὃ, ττ. 
ΒΌΠΏΤΊΟνΘΤ ύ, 6,6. ἀπὸ τοῦ λάβοι. 
46 00]16 νἱ ἀεἤίοοτο 3: 4. 40, ὉὈ] ξαΐ. 
ἀπελᾷ Ἀνθ ὧδ ϑηιϊέϊδιι8, 1, 4, 5; 

ΙΝΘΕΧ σ ΞΕ Οῦ5. 

8; αὖ. οὐμμλνδι τυ ἢ, ἢ ΈΒΕ 
Αἰδῖτο ΟΌΤη ΘΧΘΙΟΪΌΤ 1, 4, 5. 

ἀπερύκειν, ΔΙΌΘΓΘ 5. 8, 25. 
ἀπέρχεσθαι, ΔΌΪΓΘ 3,1, 46. τοσοῦτον, 

ἴδηῖο Ἰηΐθυνα}] 0 ΔῸ 11}158 16 Ὶ ἔβϑοουθ 
4, 6,13. πρός τινα τ,9,20. εἰς τὴν 
Ἕλλάδα 4. .«8:. 6: 

ἀπέχειν, ὕκίανε. παρασάγγην 2, 4. 0. 
129 13. 6, 3, 8. ἀπό τινος 4, 3, 5- 
5... 3:πες ἀπέχευ δια τινος, ΔΌΒΏ ΘΓ 
3,1, 22. φίλων, ΔΟΒΠοΥο δὺ 1π- 
͵ασῖα ΔΙΏΪΟΙΒ ἸΠξογ Π8 2, 6, το. τῆς 
Ἑλλάδος, οαγεῦα ὐτεθοῖα, α ατοροῖα 
ῬΓΟΒΙΘΕΙΙ 6, ό, 14. 

ἀπεχθάνεσθαί τινι, Ἰηνίδτιτη ΗΘΥΪ 2, ύ, 

, ἄϑ. τὸ ουδο 
ἀπιέναι πρός τινα, ἀεἤςοΓδ δά δ): πιθτη 

λΣθΣ 
ἀκεύνοὐδι αΙΒαοΓα 2, 5, 6. ΠΟῚ ῬδΓΘΡΘ 

6, 3,13. Ῥάᾶγατμῃ αἰοίο δαθιθηΐθεη 
6Ε86.2, 6, το. 

ἀπιστία, ἀἰβπἀομπεία 295 ἢ. ἃ. ΠΝ 
ΡῬογῆαια, βαδὶ νἹο]αῖ!ο 2, 59 21. 3, 
ὅς; ἀξ 

ἄπιστος, ᾿πῆατιβ, σα] ἤἀ65. ρᾶγττη Πᾶ- 
ὈΘΙῚ ρΡοΐεβί 7, 7; 24. τὰ ἑαυτοῦ πι- 
στὰ ἄπιστα ποιῆσαι 2, 4, ἤ-. 

ἀπιτέον, ΔΘ Παττη 5: 3,1. 
ἄπλετος, ΘΟΡΙΟϑιι8, ἸΏΡΘΏΒ 4; 4:11. 
ἁπλοῦν, τὸ, δι πη ρ Ποἶταβ, τηζορΥϊΐαϑ 2, ύ, 

22. ἁπλοῦς ὁ λόγος, τε8 ΠΟ Θσεθῦ 
νυ θοσιπη Διη αρΊτι5 δὲ ἔγαπαιθτιβ 
8. 8, τᾶ. 

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου, 46 ΠΟ εἰσπο 

ἀαίο 2, 5. 32. ἀπὸ τούτου, Ὦδο 46 
οδιιδᾶ 4, 6, 3. ἀδμίης 2, ύ, 5. τῇ 
ἑνδεκάτῃ ἀκὶ ἐκείνης τ, .1 τ8. στρά- 
τευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν 
χρημάτων 1,1.9. προσόδου ἀ ἀπὸ τῶν 
ἐνδήμων ἢ. 1, 27. ἀπὸ λῃστείας τὸν 
βίον ἔχοντα ἢ, 7: 9θ. ἀπὸ ἵππου θη- 
ρεΐειν, ἀ6 θαθο ῬΕΠΆΤΙΙ 1, 2, . κα- 
τεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου 1, 9. 6. 
ἀπὸ παραγγέλσεως, αϑ8ι, αὖ Ρτῶ- 
ΒΟΥΙΡττ πα οἴαΐ 4,1, 5- ἀπὸ τοῦ αὖ- 
τομάτου, 588 Βροῃΐθ, 51:6 7αβδα ἀπι- 
ΟἾΒῚ, 2, 17. ἀπὸ κοινοῦ τρέφειν, 
ΘΟΙΏΠΜΙΗΪ ΒΌΓΙΗΓΙ ΔΙ6Ι 5.1,12. ἀπὸ 
κοινοῦ γίγνεται, δι ΡαΡ]Ιοο ΠΟΏΒ,Π1Ο 
ἐν 18: ἀπὸ ποίου τάχους φεύγων 
ἃ 8. ἢ. ὃ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος 7. 
2,19. διήρπαστο τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 
ξύλα 2, 2, τ6. συμπέμπει τοὺς ἀπὸ 
τοῦ στόματος πελταστὰς 8; ΖΕ ΒΕ 
ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 5.» 2,9 24, 
25. βάλανοι τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος 1, 
5» 10. πολὺ ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρα- 
τεύματος, ἸΟΠΡῸ Βρδ[0 ἂ ΟΘΙΘυ5 εο- 
ΡἢΪ8. 3, 3; 9. ἀπὸ Διὸς τὸ ὄναρ εἶναι 



ΙΝΘΕΧ απ Οὔ ΚΝ. 

3»1,12. ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατη- 
γῶν ὁ πιστότατος ἑκάστῳ Ἴ» ᾿ 20- 

ἀπὸ τοῦ χωρίου διδάσκεσθαι 6, 5, 
18. 

ἀποβαίνειν, 6 πιᾶνὶθιι5 Ἔρτϑαὶ (, 2, 17; 
4,6. ονθηΐαμῃ ΠΔΌΘΙΘ6, τὰ ἱερὰ ἀπέ- 
ἘΠ .}85..22. 

ἀποβάλλειν, δτηϊζίεγ8 4, 6, το. ύ, 1, 
τ. 

ἀποβιβάζειν, [Ὁ] ΠΟΘ ΓΘ Ἔν 
ἀποβλέπειν τινὰ, ΥΘΒΡΊΟΘΙΘ ἈΙΘΊΘΙΩ, 

ἡμαπαδ οαινδα, 3,1, 56. Οοου]ο08 
ΘΟΏΨΘΙΘΙΘ 1Π ΔΙΙΠΌΘΙΩ 1, ὃ,14. εἰς 
ἀλλοτρίαν τράπεζαν, 9 ΩΣ ΘΕ, 

ἀπογιγνώσκειν τοῦ μάχεσθαι, ριρηδηαι!ὶ 
ΘΟΠΒ1]11|Π Δ Ὀ]]ΟΘΓΘ 3» 1».19 δηποΐ. 

ἀποδεικνύναι στρατηγὸν, ἱπι θυ [οΘ ΠΣ 
ἔδοϊο, ΟΠ ΒΕ1π|0 1,1, 2. 1,9, 7- ἀπο- 
δείκνυμαι ἀραρε Τα Τ ΒΘ Θ 18 Π| 
ἀδθοϊατο 8»8» 3 ἀποδεδειγμένοι ἦσαν, 
51ὴ6 γνώμην, 5» 2, 9. ἀποδείκνυ- 
σθαι πολεμίους, Ὠοδίε5. ἀΘΟΙΑΓΑΙ 7. 
1, 26. 

ἀποδέρειν, ΘΧΟΟΥΪΔΓΘ 23, 5,» 9. 
ἀποδέχεσθαι, ΔρΟΙΡΕΓΘΕ ύ, 1, 24. 
ἀποδημεῖν, ῬΕΙΘΡῪΘ ἀθ 6586 7» 8, 4. 
ἀποδιδόναι, ῬγδοδίαΓΘ ῬΓΟΙΠΪΒΒΌΤΩ ῃς 2, 

11. 7, 5»18. ἀποδιδοὺς τὸ στρά- 
τευμα ἢ, 6, 2. ἀποδίδοσθαι, νΘ 6 Υ6 

, ἢ» 2, 83» 6; 5» 5 εἴο. ; 
ἀποδιδράσκειν, ΟἸᾶτη δυξαροῦθ ἴα αἱ 

ΠΘΒΟΙΔΒ 410 418 ἔπρεγ : 866 ἀπο- 
φεύγειν 68ὲ Ἰΐα ἀυιξαρο γ8 τοῦ 4118 ΠΟῚ 
οδριδίιιν. Ὗ΄. Ατητηοῃ. πῃ ν. οοιι5 
Οἰαδδίοιι5 6δὲ τ, 4. δ: οοηξ. δ, ἴοι 
στ: 6. 26. ἀποδρὰς ᾧ ᾧχετο, δῈῸ- 
Γαρῖι πα τδ. τὰ ἀνδράποδα καὶ 
χρήματα ἀπέδρα αὐτοὺς 7, 8, 12. 

ἀποδοκεῖ, τηϊητι5 ρ]δοοί, ρορηϊοῦ 2, 3, 9. 
ἀποδύειν, ΞΡΟΙΔΙ 5, 8, 22. ἀποδῦναι, 

γοβίθῃ ΡΟΠΕΙ͂Ε, 4, 3; 17. 
τ ἐγλκεν ὁ ὑπό τινος, ἸηΘΥΠΟΙ 80 81}1- 

10 2,0, 29. 5,1; 15- 7: 8» 18: 
ἀποθύειν, Βδο  βοᾶγα, τῷ Διὶ 4; 8, 25. 
ΘΟ ἘΠῚ Ὁ 1.1; 

ἄποικος, ΟΟ]ΟΗΐδ 5, 3» 2. 6, 2,1. ἄποι- 
κοι, ΘΟΪΟΏΪ 5,9 5» 10. 6,1,15. ἀποι- 
κία, ΘΟἸΟΏΪΆ 4, 8, 22. 

ἀποκάειν, ἀθτογθ, δά γα, ὧδ Κγίσουο 
Ἵ τ» 5. ἄποκάαεσθαι, ἢ: 4; ἢ: 

ἀποκαλεῖν, δάνοσδθ ΒΘΟΥΒΆΠΣ 7, 2» 
35: 

ἀποκάμνειν, νἱγὶθτι5 ἀ6Εοϊ 4, 7, 2. 
ἀποκεῖσθαι, σοι 6556, ΥΘΒΘΥΥΔΙΙ 
ΠΡ ΤΠ 4. 27. εὔνοιαν ἢ»: 7» 46. 

ἀποκλείειν ἸΗΓΘΙΟΙ ΘΓ 4, 3, 20, 21. 
ΟΟΟΙθΠαοΙΘ 1, 6, 24. τινά τινος, 6Χ- 
οἰπάοτε 6, 6, 13. 

ἀποκλίνειν, ἀδ να ἀθοϊπαγθ 2, 2, 16. 
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ἀποκόπτειν (16]1Ο6 6. 2, 4, 30. 4» 29 10, 
17. ἀθομίογδ 4, 15. 

ἀποκρίνεσθαι, ΥΘΘρΡΟΠάΘΥΘ, ἀπᾶθ ἀπε- 
κριθῆναι γ 82 80}. .5.. 9 2. 

ἀποκρύπτεσθαι, ΟΟΘΟΙ]ΑΥΘ 1, 9. 19. 
ἀποκτιννύναι, ΟσοΙάετ ό, 5, 5; 5» 28. 
ἀποκωλύειν τῆς ὁδοῦ, ᾿Ἰτηραα!τα 480 πη]- 

ΠῚ 1ῸΥ δοϊαῦ 2, 2, 2. μὴ ἐλθεῖν 
ἱ 6. 4: ἢ: ᾿ 
ἀπολαμβάνειν, ΥΒΟΌΡΟΥΑΓΘ, ΤΘΟΙΡΘΥΘ 1, 

2. 7.5.4. 8:.. 7:2. 8.4... ΣΟ] 6 6 

5 2; , Ἐ , β - 

ἀπολείπειν, τινὰ, το] ΠΘΓΘ ΔΙ]ΠΈΌΘΙΩ, 
ΠΟῺ Οὔπὶ Δ]Πα0 Ταβίαγθ 6, μ, 4. 
ΒΙὴ6 806. 5, 6, 23. πίον] ] τη τ6- 
ΠηαπιοΓ ύ, Ρ, 11. ἀπολείπεσθαι, το- 
ΤΩΔΏΘΥΘ 4. 5». 16. 5, 8, τό. τινος, 
ΔΌΘΒΒΘ ἃ δ΄ῖαυο 6, 93, 26. τῆς τά- 
ἕεως, δοίθτη ἀθβθυ 6 5, 4, 20. 

ἀπόλεκτοι, ΘΧΊΓΩ]] 2, 3. 15.- 
ἀπολλύναι. τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν ἴτη- 

ῬΘΙΙΟ ὈΓΙΨΔΙῚ ἃ ῬΘΙΒΙΒ 2, 4,11. πολ- 
λοὺς ὑπό τινος ΤῸ ]ζ05 ΒΟΥ τη δτηϊῦ- 
ἴθγθ ῬΘῪ ἉΠΟιΘτη 7: 2, 22. ἀπόλ- 
λυσθαι ὑπὸ χιόνος, ὨνΘ ΡΕΙΊΓΘ 5, 3, 
2. ῥίγει 5» 8ὅ: ὅὲ 

ἀπολογεῖσθαι περί τινος, 886 ΘΧΟΌΒΑΥΘ 
α6 δ]ῖαυο 5, 6, 2. 

ἀπολύειν τινὰ τῆς αἰτίας, ἸΙΌΘΓΔΥΘ 8]1- 
αἄθτ ἃ σα]ρὰ 6, 6, 15. 

ἀπομάχεσθαι, τΘρτρΊΉΔΥ6, ΓΘ ΗΠ 6, 2, 6. 
ἀπόμαχος, δὰ Ῥαρπδιη 1Π|{1}15. 2, 4: 
82. 491, 13. 
ἀπονοστεῖν, ΥΘΟΪΓ 3, 5, τύ. 
ἀποπέμπειν τοὺς δασμοὺς, τΤαγ 6 Υ8 Σ, 

1, 8. ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 1, 1, 3. αἰτηϊ- 
ΤΕ ΘΕ ἢ. ὃ: Ὁ. 7. ΒῚ. 

δὐθυθῥνω ως αἰπημίοῦο 1, 1..8- ἢ), ἢ; 
8:22. 

ΠἼΒΗΑΤΕ, ΕΥ̓ΒΡΎΕΕ ΘΟΠΟΓΘΒΟΘΓΘ ἔΠΙΡΌΤΘ 5. 
ΘΟΎΓΕΕ 

ἀποπηδάω, ἀ6Β1ΠΓ6, ἀρ ΌΓΘ 3, 4, 27. 
ἀποπλεῖν ᾶΥΘ ΔΥΘὮΪ, ΡΥΟΠΟΙΒΟΙ 1, 2, 

Ὁ ἢν Ἢ, ἀπ ὁ Ὁ τα ὑτϑνοῖ 
ἀπόπλους Ῥτοίδοϊ!ο παυῖραηίβ 4, 6. 

20. 
ἀποπορεύεσθαι, ΔΌΪΓΟ 5» 6, 22. 
ἀπορεῖν, ΟΔΥΘΥΘ ΔΙΠατἃ 16, ἸΠΟρΙἃ ἰαθο- 

ΤΖΆΚΘ 1: ἢ. 5- 5; 50.: ὅ,., ὅς ὐού- 
μὰ οἱ; ἢ8θ6 ΘΟΉΒ11}1 ἸΠΟΡΘΙὴ 658611, 
2. 8; 5».15:. 7» 3..30: ἀπορεξαθαε 
ἃς: 5,8. πὸ Ὁ, ΔαθΡὸς 1,21. διακρῖναι 
6, 1,22. μιδοδίθατο, ΠΘΒΟΙΓΘ 7, 3. 20. 

ἀπορία, ἸΠΟΡΙα, ΟΕ ΠΣ 29 5» 9. 
ΘΟΏΒΉΠΙ 2:.1. 22 12. Ιδ δ» 6, .-το: 
Οὐπὶ 1ηΐ. 1, 3, 12. ἀπορία ἣν 5. 1. 
χὰ 6, 4. 11. 

ἄπορος, τὶ Ἰρποζαῦ ΤΔΙΟΠΘΙΏ 856 ΘΧΡΘ- 
ἀἸοπαὶ οχ αἰ βΠου] ΑΙ θ8. 2, 5, 21. 
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ΟΡΙθυ8 ἀοβαςαςαβ. 564. 1ηῇ. 5, 6, 20. 
ἄπορον εἶναι," ΠΘΥῚ ΠΟ ΡΟΒΒ6 τὖ 3, 3, 
4. 6,6, 23. ἄπορος ὁδὸς, Ἰἴογ ᾿πηροτ- 
νἸΌτη, Υἱᾶ ἸΠΒΊΙΡΘΙΆ1118 2, 4, 4. πο- 
ταμὸς, 4] {ΓΔΗΒΙΤῚ ΠΘααΙῦ 4, 1, 2. 
ὄρος, ΟΠ Ο1115 ἐγαηβιθιι 2, 5, 18. 
ἄπορα, αἰῆουϊξαίεβ 2, 3, 12. 7. ὕ, 
τὴ τι 

ἀπόρρητον, ἈΓΟΔΏΠΙΓΩ, σοἸαπάστῃ 1, ὅ, 
5. ἐν ἀπορρήτῳ ποιησάμενος εν 
γει, ἈΠΟ] ΌΔΙΩ ἈΓΟΔΉΙΙΠΊ ἈΡΕΥΙΌ 7, ύ, 

43: 
ἀπορρὼξ, ῬΥΦΟΥαρίμϑ 6, 2, 2. 
ἀποσήπεσθαι, (6 60. οἰ7ι5 πιογιῦγα Κγῖ- 

ΦΌΤΘ «ἰδέα οὐ ριεγοξαοία αἀεοϊάμηξ 4͵ 
τ, 8:35. ΥΘ: σπέθι ᾿ ἱ 

ἀποσκάπτειν, ἴοββα ἀποοηᾶδα 167 1Ππ|- 
ΡΘΟΙΓΟ 2, 4. 4. 

ἀποσκεδαννύναι, (ἰΒΒΙΡΑΓΘ 4: 4: 9. 15. 
ἀποσκηνεῖν 1. η. ἀποστρατοπεδεύεσθαι 

3» 4» 38. μ 
ἀποσπᾶν, ΔὈΒΟΓΔΏΘΓΘ 1, 8, 12. 56]1η- 

Θσ6ΓΘ 80 8115 6,2, 11. 7.23.41. πολὺ 
ἀπέσπα ῥεὐύγουσα Ι, 5» 3- ἀποσπᾶ- 
σθαί τινος, ΔῸ Α]ῖησπιο αἸβοθάθυθ 2, 
2 62: 

ἀποσταυροῦν, ν4110 τη 16 6, 3, 1. 
ἀποστέλλειν, ΑἸΠη [ΘΥΘ 2, 1, 5. 
ἀποστρατοπεδεύεσθαί τινος, οαδῖτα ρΡο- 
ΘΙ ᾿Πίρθυυα]]ο ΔΙῸ Δ 3, 4; 34. 

3 1: 7: ες ἀποστρέφειν, ἈνΟΟΔΓΒ 2, 6, 23. 
ἀποστροφὴ, Ττοΐαρίυπι 2, 4. 22. ἢ. 6 

4. 
ἀποσυλᾶν, ΑἸΤΊΡΟΥΘ 1, 4, 8. 
ἀποσώζειν εἰς, Βα]νοβ ἀφ΄ ΠΠ6Γ6 1 23, 2. 

18. 
ἀποταφρεύειν, ἴοββα ἀποΐα ταπηϊγῈ ύ, 

» 8 κἰτ ] ’ » ’ » 

αποτεινειν. αποτετάμενα εις πλάγιον εκ 

τῶν ἀξόνων, ἴαϊοο5. 6Χ αχὶθιιβ τη οὁὉ- 
Παιιατη ρουγθοῖδθ 1, 8, το. 

ἀποτειχίζειν, Τὴ ΘΧϑίΘ Ποὺ ν]ΔΠ) 
1ΠΘ ΓΟ] 616 2, 4. 4. 

᾿] ΄ ἐπ » 

αποτέμνειν, ΔΌΒΟΙΠΔΘΓΘ 2, 6, 1. ἀπο- 
τεμόντες 5; 4; 1ἤ. ἀϊψγε!]ογα, 1ηΐογ- 
ΟἸπάοΓα 3; 4: 20. 

ἀποτιθέναι, ὦ ἀϑατῃ [αξισατη γθοοη- 
ἄθγα 2. 2, 15. 

ἀποτίνειν, ΒΟΙνΕΙΘ 7, 6, τό. ἀποτίνεσθαι 
Ὁ]ΟΙΞΟΙ 8..2. Ὁ. 

ἀπότομος, ΡΥΘΟΙΕΡΟΙΒ 4,1, 2. 
ἀποτρέπεσθαι, ἃ νἱὰ οὐρία ἀεῆκεοΐογα 

3» 5» 1. 7» 3. 7. ὅ,τι. 
ἀποτρέχειν, ΟΌΓΒα αηξαδίσο ἘΣ ὍΝ), 

᾽ 

ἀποφαίνεσθαι γνώμην, ἀἸοοσα βθηΐθη- 
[ἴάτη 1, 6, 9. μὴ κάκιστοι ἀποφαινώ- 
μεθα 5, 1. 12. 

ἀροβῥυνως δα ξαρογα 6,4, 25. Ὗ. ἀπο- 
διδράσκειν.. ψεύηει». 

ἀπόφραξιν τῆς παρόδου λυειν, οςο]ι- 
ΒΈΠῚ 6 Γ ἈΡΕΥ͂ΤΕ, {γα ηβιξατη ραΐοἕα- 
ΠΟΘΙ 4; 2, 25. 26. 

ἀποχωρεῖν, Α]Δ01 1, 10, 13. 86 Τεοὶ- 
ΒΕΥΘῚ ἡ. τό! ὅ, Ἐ: ἘΠῚ 

ἀποψηφίζεσθαι, βεοβ ἀΘΟΕΥΠΕΙΘ 1, 4, 
18. 

ἀπρόθυμος, τηΐπτιβ ΔΙΔΘΕΙ δα ΤῈ πὶ ρ8- 
το πάδι ύ, 2, 7. ; 

δρῤονδόονθς. ἐξ ἀπροσδοκήτου, 6Χ 
᾿ΤΊΡΤΌΨΙΒΟ 4; 1, 1Ο. 

ἀπροφασίστως, ΡΓΟΙΏΐΕ 2, 6, χα: 
Ἐπ [ΔΏΡΘΥΘ, τοῦ πράγματος 5 

28 
ἄρα, ΕἸΡῸ Ι, 7; 18, εἰς. μὲν ἄρα 7, 6 

{τι ἄρα, ΠΌΤ. πὰ οὐκ ΠΟΠΠΏΒ 2, Ι, 
18. ἀρ οὖν μὴ, 7. ύ, 5. 

ἀργὸς, ΟὔἸΟΒ 8 3» 2: 25. 
ἀργυρόπους, 4] ἀγσϑηΐθοβ Παθεΐ ρε- 

468, κλίνη δά ϑῖς 
ἄρδειν, ΥἸθΆΓΕ, 2. 3; 18. 
ἄρδην, ΟἸΏΠΪΠΟ, πάντες Ἴ, 1. 12. 
ἀρετὴ Κύρου, Ἰ]θΘΓΑ]ΙΓὰ5 Ογη Ι, 459. 

6, 4: 8. 7, 7: 41. περί τινα, τηρτῖϊα 
ΕΓΡᾺ ΔΠΠΟΊΙΘΠῚ 1, 4. 8, 

ἀρήγειν, ἀείδπατε 1. ΤΟΙΣ 
ἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ, τηθηϑαγδ 1 ΠΘΤῚΒ 2, 

2, 6. ἢ, 8, 26. ἀριθμὸς ἐγένετο 5, 
3, 3. ἀριθμὸν ποιεῖν, ὨϊΙΓΊΘΙΆΓΕ 6Χ- 
ΘΓΟΙσαπ 7. 1, 7. παρήγγειλεν ἀριθ- 
μὸν καὶ ἐξόπλισιν τοῖς στρατιώταις 
ῬοΟΙΪγΘΗΪ 5, 27. 

ἀριστᾶν, ῬΥΆΠΑΕΙΕ, ἀ6 ργίπιο αἰεὶ οἷδο 
5. 4. 6, δῖα. 

ἄριστον, οἴθτιβ 4] ὈΥΙπητβ α16 ααοαπ8 
ΒΌΠΑΙΟΙΙ, ΡΥΔΠαΙΌΤΩ 2, 3, 5. 4, 5» 30. 

ἀριστοποιεῖσθαι 1. 4. ἀριστᾶν, 3, 3, 1. 
Ὁ 5919»... (.- 

ἄριστος, [ΟΥ̓ ΓΙΒΒΙΤΗΒ 4. 3, 20. τὰ πο- 
το 1, 6, 1. οἱ ἄριστοι 1, 8. 759 
,Ὦ 

ἀρκεῖν, Ββῆσοτο 2, 6, 2ο. ἀρκῶν, 58ῖ 
ΠΉ]τ15, ἸΆΤρτιβ 6, 4. 6. ὅσοις σώ- 
ζεσθαι ἠἤρκει---ἀλλὰ 5, 8, 18. 

ἅρμα ΟΥΥΥΒ Ὀ6]]ΠΟἸ51, 2, τό; “ΝΣ 
ἁρμάμαξα, ὨΔΥΤΊΔΙΏΔΧΒ, νεἰμβουδάα Ρεγ- 

δίοιηπ, 0 ηνιζίογος τδἠμημξμ" 1, 2, 
τὸ, τὸ 

ἁρμοστὴς, Βαττηοβία, [,δοΘά:πι. τηδρῚ- 
βίγαϊαβ, ψιΐ τη μἰγόοπι αἱὲ »τουϊη- 
οἷαην ηυϊξἐϊέω αα σιδογπαπάμπηπι 6, 
2. 15: Ἀ- 8: τ ΘΙΠΟΡΘΠβ πὶ 

58» 8» 19- 
ἄρνειος, ἈΘΉΪΏΙΙΒ, 4. δ» 31. 
ἁρπαγὴ. τὰρῖηᾶ, καθ᾽ ἁρπαγὴν 3, 5, 2. 
ἁρπάζειν, ΑἸ ΤΊΡΟΓΘ 1,910, 3. Δνυ106 Ἁγτὶ- 

ῬΕΙῈ Τοὶ ΟσΟΑΒΙΟΠΘΙ ὦ, 5, 18. ἀἄρ- 



ΙΝΌΕΧ σα σῦδ 

πάζειν ὄρος φθάνοντα φγΐογαπι, νἹ 
ῬΓΘΟΤΊΡΘΙΘ 4, 6, 11. ΔΙΤΊΡΘΥΘ 6.1.8. 

ἀρτᾶν, ΒΌΒΡΘΗΔΟΓΟ Ἰαρ᾽ 68 οχ αὐτί 
8» 8» 10. 

ἀρτοκόπος, Ρἰ βίου 4.45 τὲ 
ἀρχαῖος, ῬΓΙΒΟῸΒ 7» 5.1. Κῦρος, τηᾶ- 

Ἴ0Υ ΟΥΤῸΒ 1, 9, 1. νόμος ἤ, 3, 28. 
ξένος, Διί ατιτι8 ΒΟΒΡΘΒ 31,4. σύμ- 
μαχοι ,.1, 28. τὸ ἀρχαῖον, ΟἸ]Π} 1, 
Ἐπ 

ἄρχειν ὁ. σ6ῃ. ἴδοοτα πἸατὴ δἴσιι τα 
8.115 ΘΧΘΙΠΡΙ ΠΤ ῬΥΘΘΌΘΓΘ, ὈΥΘΘΙΤΘ 1, 
Ἅ ἐπ. 2, 2) 1. ἄρχεσθαι λόγου, 
ἸΟΧῸΙ ᾿ποΙροΥ 2,2, 7. τινος δυςσίο- 
ΤΟΙ ΤΟΙ ΘΧ] βίοι 5. 7. 34. ἸΠΊΡΘΓΆΓΘ, 
τὑπῆ0 ὁ ἄρξας 1. 4, το. 6, ό, 52. 
ΡᾶΒ8. 2, 6, 12, 15, 19. 7» 7» 29. 

ἀρχὴ τοῦ παντὸς, ἸΠΠΡΘΙΙΓῚ ΒΙΙΓΏ ΠΌΤΩΙ 
6, 3.1. ΤΕΡΊΟ Δ]16]}08 αἸ ΟΠ Β0Ὁ- 
Ἰθοΐα ΤΟ 7751; 2. ΒΑ ΆΡΙΔΤ 1, 
1, 2. 2. 3. 20. ἀρχὴν μὴ, ΟΥηΠΐηΟ 
ΤΟ 7: ἡ.:28. 

ἀρχικὸς, ΔΥΓΒ ἱπηρουδίουιθο ρου 5 2, 
6, 8, 20. 

ἄρωμα, ΔΥΌΤΩΒ, 1, 5. 1. 
ἀσέβεια, ἱἰτηρ᾿εῖα5Β, σοΟὨ θυ 5. ἀθΟΥ ΠῚ 

3, 2. 4. ἀσεβὴς, ἸΤΩΡΙΙΙΒ, 2, 5» 20. 
ἀσθενεῖν, ξοργοΐδη᾽ 1, 1,1. 23.» 5» 6. 
ἀσινῶς πορεύεσθαι, 5βῖπ6 ᾿Π]Πγ1α, 51Π6 

ΤΩΒΙΘΠΟΙΟ 16. ἴβϑοθῖθ 2, 2, 2). 3, 

τος »ἷ ὍΗ͂Ν ι 
ἄσιτος, Ἰο] αππι8, ΠΟῚ δυτηΐο οἷθο 1110 

4: 5»11. αδὈΠΙ δἴτι5 ἸΠ6 618 2, 2, τό. 
ἀσκεῖν ἀλήθειαν, νοΥϊΑὉ] δία ογο 7, 7, 

24. 
ἀσκοὶ, ἴτ65 2, 5» 0. 
ἄσμενος, ἸΌΘΠΒ, 2, 1, τύ εἰο. 
ἀσπάζεσθαι, 5] ἴδγο 7, 2, 22. γψ8]1661- 

πὰς "ὋΣ δ 40. ΔΙΏΡ]6ο! 6, 3, 24. 
τὸν θεὸν 7; 8, 23. 

ἀσπὶς Ὦ. 6. ἀσπιδηφόροι, ΟἸγρθαί! 1, 7: 
10. παρ᾽ ἀσπίδας, 51 ΠΙΒΙΤΟΥΤΙΏ 4, 
3, 3. 26. Δῃηού. 

ἀσταφὶς, τινὰ ραᾶ888 4: 4; 0- 
ἀστράπτειν, ἔι!]ρ ΕΓ 1, 8, 8. 
ἀσφάλεια, ΒΘουσ Ια 5 7» 6, 20. 
ἀσφαλὴς, τὰΐα5. εἶναι ἐν ἀσφαλεστάτῳ, 

ἀσφαλεστέρῳ ἘΠ ΘΕ ΤΟ ΟΥ: ᾧ 2, 86. 
μένειν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ 4, ἢ- 8. 

ἄσφαλτος, ὈΙ ατηθη 2, 4: 12. 
ἀσχολίαι, ποροίϊα, ᾿τηροαϊμηθηΐα ἢ, 5» 

τό: 
ἀτακτεῖν, ΟΥ̓ἸΏΘΙΩ ΓΥΌΔΥ8 5, 8, 21. 
ἄτακτος, ἸΤΩΒΑΥΔΙΤΙΒ 1, 8, 2. 
ἀταξία, ΟΥ̓ΙΏ15 ῬΟΥΓαΓ ΔΙῸ 2, 1, 58. 
ἀτὰρ, ΠΡ ἘΠ τὰ... .,7,. 75:10. 
ἄταφος, Ἰπβθρυϊίιβ ύ, 5, 6. 
ἅτε, ἐγ ῬΔΥΠΟΙΡΙΟ ααϊα, αΌΙΡΡΘ 4; 2: 
53: δὲ 2.76. 
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ἀτέλεια, Ἰτητη δα 5 3, 3» 18. 
ἀτιμάζειν, Ἰρθοτη αὶ ΠΟΘ 1, 9, 4 
ἄτιμος, 4] σΟΠ ΘΠ Ι 7, ἢ. 24. 
ἀτμίζειν, [τηδΥ6, γΆΡΟΥΒΒ. ΘΧΏΔΙΔΙ 4; 

ὃ» 15: 
ἀτριβὴς ὁδὸς να ΠΟῚ {χ]ζα, ἈΌῚ ΠῈ]18 
ΠΟΥ νοϑίρία 4, 2, 8. 7, 3. 
41. 

αὖ, τυγϑὺδβ ΘΟΠΓΆ 1, 9.9 10; 10, 11. 2»; 
4. 56. 3: 4. τὸ. ὁ: τ,2 1... υἹ ΒΒ 11; 
ΒΕ ΤΡ "5. ὈσΡ 56: ὁ. ἘΠ᾽). Ὁ: ΕΒ. 20. 

αὐαίνεσθαι, ΘΧΔΥΘΒΟΘΙΒ 2, 2, τό. 
αὐθαίρετος, αὶ 58 Βροπίθ διϊοραί 

5101 ΠΠΡΟΥΠΌΠῚ 5. 7, 29. 
αὐθημερὸν, ΘΟ(6ΠῈ (16 4, 4, 22; 591- 
αὖθις, Ἰζογυτη., ΓΟΓΒΌΠ 5, ὃ, 9. ὕ, 2, 6. 
ΠΣ 2ηι: ἀΘΙΠΗΒ 2 45 Ὁ 2: 18: 
Ροβῖπδο, 1Π ῬΡΟΒΙΘΙΙ ΠῚ π:.4. 7. 7:52 

αὐλεῖν κέρασι, ΠΟΥ θ8 ΟΔΠΘΙΘ 7: 3, 
2: 

αὐλεῖσθαι, (ἸὈΌἸΟΙΠ 65. δοοϊπθηΐθθ ΠΆΌΘΥΘ 
δ, τ πᾶς 

αὐλίζεσθαι, ΟΘΟΥΩΥΤΩΟΥΑΥῚ 4. 3, 1, 2. ὅ. 
2.1. 7.4. 5911. ῬΟΙΓΠΟΟΙίΔΙ 2, 2, 1Ἴ. 

4.» 1011. 7, 8, 48; ἤ: Ὃ: 
αὐλὼν, αἰνθιδ, ΘΔ 8115 2, 3. ΤΟ. 
αὔριον, οΥ88. ἡ αὔριον 6, 4, 1. 
αὐστηρότης, δτιδίογα 8 5» 4.» 20. 
αὐτίκα, ΘΧίΘΙΩΡΙΟ, 5Β1Π6 1118 τηοτᾶ 1, 8, 

2. αὐτίκα μάλα 3, 55 11. ΤῊΟΧ 3, 2, 
33. 6, 2, 5. 

αὐτόθεν, Ἰπα 6, 6Χ 60 ἸΟ0Ο 4,2, 6; 7: 
τ δ λλτ τὸ; 

αὐτόθι: τ0ῖ. Ἰθϊάθτα 1, 4. ὅ: 4: 5.1; 
ΘΟ Σ ΞΔ, 

αὐτοκέλευστοι, 518 Βροπίθ, ΠΟ 7.58] 

8» 4. 5: 
αὐτοκράτωρ ἄρχων, ατιὶ 5018 51π|- 
ΤΩ ΠΩ ΡΟΥΠατὴ ΟὈ Ποῦ 6, 1, 21. 

αὐτόματος, 8ιι8, ΒρΟπίθ 5, 7» 38: ἀπὸ 
τοῦ αὐτομάτου, Βροῃΐθ, 51Π6 ἦαββα 
ΟΠ ΟΙΘ. Τὸ 25. Τὴ. Ὁ δαΒΕΤΟΙ 2. ΤΡ ἘΝ 
τοῦ αὐτομάτου 1, 3, 12. 

αὐτομολεῖν, ἰγϑηΒΙΠΡΘΥΘ Ι, 7, 12. 
αὐτόνομος, Ἰ1ΡῸΓ 7, 8, 25. 
αὐτὸς, 501115, ΡΙῸ μόνος, 29 2, 7. 4; Ἶ» 

10, 11. 7. 3. 35- 1086, 58 ΒρΡΟηΐθ 
2. 1.8: 1888. ΠΟΙ ΠΣΠ5᾽ Δ Ε π; 
Ῥοϑί ὃν ΤΠ ΘΥΡΟΠΙ ΙΕ, 1, 9. 29. Ροϑέ 
τούτους ύ, 5, 17. γοροίἠξιιν' Ἰ, 8; 20: 
3, 2, 4. τριήρεσι, οὕτα ἐπγοιθα5 
1, 3, 17. αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, 50]1, 56- 
ΟΥ̓ΒΈΠῚ 8 8115 2, 4; 1Ο. 

αὐτόσε, Ἰ1ὺς 4, 7. 2. 
πττνι: 101, 60 1080 Ιοδο 00] 4]5 6ϑί 2, 

», 8:.1, 10, 17 εἴο. αὐτοῦ ἔμενε 
παρὰ ̓Αριαίῳ 2 2, 2,1. 

αὔτως. Υ, ὡσαύτως. 
αὐχὴν, οοΥνΊΧ, 46 ἸΒΓἢτηο0 6, 4 2. 

ΕΘ 
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ἀφαιρεῖν, ἀυιΐεγγα, δῖρθυθ, ρᾶ88. 6, 6. 
19. 27. ΒΘΡΔΙΆΓΘ, ΒΘ] ΠρΌΓα ὕ, 5, 
τί. 

ἀφαιρεῖσθαι τινά τι ΘΥΊρεΓΘ Δ] ου 8]1- 
αυ]α 1, 3, 43 9, 19. 4, 1, 14. ἄλ- 
λος ἐκείνου ἀφελόμενος ἔσχιξεν 4. 4, 
12. Ῥᾶ85. τὰ σκευοφόρα, Θχευὶ ἴτη- 
ΡῬΘαϊπηθηΈ15 7, 2, 22. 

ἀφανὴς, 4] σΟΠΒΡΙΟΙ ΠΟῸΠ Ροΐαβί 4, 2, 
4. εἰμὶ, 6 σΘοῃμβρθοίπ ἀἰβοθβϑὶ 1, 4, 
7. ΟὈδοῦχα5, Ἰρηῃοίπβ 2, 6, 28. 

ἀφανίζειν, Θοπβρθοῦα! εὐρεσθ, οὈβοα- 
ΤΆΪΘ 3, 4, 8. 666 γα 2, 2, 11. 

ἀφαρπάζειν, ΑἰτΊρὶο, τὴν χώραν 1, 2. 
27. 

ἀφειδέστατα τιμωρεῖσθαι, 5ΘνΕΥ551Τη6 
ΡΌΒΙΤΘ 1. Ὁ, 123. 

ἀφηγεῖσθαι, ἩΔΥΥΆΥΘ ἢ, 2, 26. 
ἀφθονία οσορίᾶ 1, 9, 15. 6, 6, 3. 
ἄφθονος, Ἰαγστιβ, ΘΟρΊοβιιβ, σῖτον 7, ὅ, 

26. σοῃραγαί. 28, 29. χώρα, ἈΡῸΓ 
[εγ 115, πιο ἀρ πάδηβ 5, 6. 
25. κρήνη ἄφθονος ῥέουσα ὅ, 4, 4. 
ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις ἴῃ σορὶα ΓΕΥΆΤΩ 
ΘΙ 5: ΤΣ ΠΡ ν δὲ ἘΣ μὲν 
ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις Ἴ, 6, 51τ. 

ἀφιέναι, ΘγαἸζ[ΕΥ6 2, 2, 20; 3, 12. 66- 
ΤΠ 66 3, 5» 10. αἰτηϊίογα ηΡΊΏ6 
25 3» 25. Οὕτὰ ᾿πῆ. καταθεῖν ἢ. 3. 
44. τινὰ, ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙῚ 8]1Οτ]τι5 ΟΡΘΓΆ 
αὐθηαἹ αἰτηἸ (ΕΓ 5, 4. 7. 

ἀφιππεύειν, Θ410 ΤΘΥΘΏΙ 1, 5, 12. 
ἀφιστάναι, ἸτΑΡΘ]]ογῈ δα ἀ δίδει ποτ 6, 

6, 34. ἀφίστασθαι ἀδῇσετο, τ, τ, 6. 
τπαθ ἀφεστήξει 2, 4. 5. ἀποσταίη 
εἰς ἐχυρὸν χωρίον, Βεοράξεγα 2, 5, ἤ. 
εἰς Μυσοὺς :,6, 7. 

ἄφοδος Αἰδοδββιιβ, 4, 2, 11. 5» 2, 7» 
σες ἃ 8. τὸό-: 

ἀφροντιστεῖν, ΘσΟΠΓΘΙΏΠΘΙΒ, ὨΘΡΊΘΘΙΟ, 
οἴδΐ 5, 4. 20. 10] ἃ]. ἀμελεῖν. 

ἀφροσύνη, ἀετηθηίϊα 5.1, 14. 
ἄφρων, ἸΠΒδητι8 4, 8, 20. 
ἀφυλακτεῖν, οὐυδβίοαϊδτη ὩΘρΊρΘΓΘ 7, 8, 

20. 
ἀφύλακτος, Ἱποιιδίοα!δι8 2, 6, 24. 5. 

ἤ. 14. ἀφυλάκτως (ΒΕ Γ6, ΤῊ] 
σααΐθ Ρ, 1, 6. 

ἀχάριστος, Ἰπβορίιι5 2,1,12. (Υ΄. ῥτοῖ.) 
Ἰηργδίιι 7, ύ, 22. ὈΓΘΘΙΠ]Ο ΘΔΓΘΗΒ, 
1, 9; 18. οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχει 
πρὸς, σταϊϊατη αι τηβα]οογθια ᾿Π100 
ΔΡυα 2, 3, 18. ἀποπέμψασθαι ἢ, ἢ, 
22. 

ἄχθομαι τοῦτο, ὮΟΟ Τὴη6 τηᾶ]6 Παροεΐ, 
τηοἸθβίθ, δου ἔθετο 2, 2, 20. οὐδὲν 
ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων 1, 1, 8. 
τινι 5.» 7. 2ο. ἐπί τινι ἢ, 6, το. τινι» 
ΒΌΘΟΘΘΩΒΘΟ 7, 5» 7; 7. 10. 

ἀχρεῖος, ἸΠ0{118 4, 6, 26. 5, 2, 21. 
ἄχρηστος 3, 4: 26. 

ἄχρι ἂν, ἄογιθα 2, 3, 2. ἄχρι εἰς 5. 
» Α: 

ΠΡ οἷς ΔὈΒΙΠΙΠΙΌΤΩ 1, 5, 1. 
βάδην, Ἰεῃίο σταᾶτι 4, 8, 28. πορεύ- 

εσθαι, Ῥεοάἀοίοητη ρῥτοσθάθυθ, 51Π6 
ΟΌΓΒΙ 5. 4; 22. ταχὺ, στα ΡΪ6ΠπῸ 
4:5... 28. γα ἃ Ὶ 

βαδίζειν, Ῥεἀοίοηθτη ᾿ποθάθγθ, σΟΠΓ. 
τρέχειν 5.1, 2. ἀ6 δα ῆριι8 ύ, 5, 19. 

βάθος. φῬτοΐαπαϊίαβ. τάφρος τὸ βάθος 
ὀργυιαὶ τρεῖς 1, ἤ: 14. τὰ σημεῖα, 
τὸ βάθος πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια 6, 
2. 2. 

βαίνω. βεβηκότες ἐπὶ τῆς γῆς; ἴοΙδ5 
ἹΠῸΪΕΙ 9.5... τ΄ 

βακτηρία, Ὀδου]ι8 2, 3, 11. 
βάλανοι τῶν φοινίκων, σ'απε65 ρδ]πηδᾶ- 
ΤΊ, ῬΔΙτηι186, δάκτυλοι, ἀδοΐν]}, 1, 
ἔπος, ἅς ἀρ τες 

βάλλειν, [6115 ροίβσβ 5» 2. 82; 7. 16. 
βάλλειν καὶ τοξεύειν 4, 2, 12 : οοηΐ. 
3, 4. 258- ἰΔΡΙ ΙΒ. Ῥδίεσθ 1, 3, 1. 
5. ἤν. 1ο. νυϊποίδσο ἐπππ δ 
21. βαλλόμενοι τὰς κεφαλὰς, ᾳπο- 
ΤΠ, ΟΑΡΙῸΓΙ ἔου πη Γ 4, 6, 12. 

βάπτειν, ἸΠΠΠΡΌΓΘ 2, 2, 9. 
βαρβαρικὸς, πᾶ τὸ β., Θχογοϊα5 θάΤΌ. 

Ι, 8, 5. στολαὶ, 4: ὃ. 33. χωρία 
5.5 7. 33. βαρβαρικῶς 1, 8, τ. βάρ- 
βαρος, τλβ 5.061]. 5, 4. 30. γῆ» 
ῬΑ ΔΥΟστπ ἰοττᾶ 4, 5.16. πόλις ἢ, 
1, 29. οἱ βάρβαροι, ῬεΥδβδα εὖ 4111. 
5.» τό εἴα. 

βαρέως φέρειν, σΥΔΥΊΘΥ ἴΕΥΤΘ 2, 1, 4. 
ἀκούειν 9. 

βασίλειον, ξο465 ΥΕΡΊδ6 3, 4, 24. 8065 
Βδίγαρδδ 1, 4; 10. 4» 4» 2,9 Ἶ- τὰ 
βασίλεια, δο68 ΤΕΡΊΘΘ 1, 2, 22, 26. 

βασιλεὺς μέγας, τοχ ῬαΙΒΔΙΊΙΩ, 1, 4» 
11; 2, 8. ὁ ἄνω βασιλεὺς ἢ, 1, 28. 
Νοη αὐτὴ δ.ΐ. 2, 45 4. Δηποΐ. 

βασιλικὸς, ᾿π4016 οὖ ἀΟΕΒ 15 Τ6ΡῚΒ ὈΓδ6- 
ΡΝ 1,0; 1. ΤΈΡΊΤΙΒ, στράτευμα 2. 
2. τῦ: 

βάσιμα, Ἰοσᾶ ΘΕῸ ΡΕΥνΪᾶ 3, 4, 49. 
βατὰ, Ἰοοᾶ Ρεγγᾶ 4. 6, 17. 
βέβαιος, οοπδίαῃβ, 4 βάδπη ααΐατα 
ΟῚ [4111 1, 9, 30. ᾿ 

βεβαιοῦν τὴν πρᾶξίν τινι, ΘΟΠΗ͂ΓΤΠΔΙ 
ἴθ, τ 

βέχος, ἰὴ αυϊοηθ!α 6 τῆϑητι οιηϊὅ-- 
{{π1,ἵὐ Ἰδού Π), ΒαρΊα, ἸαΡ15, σἸ ΔῊ 5 
ἔαηάα Πὐταΐα 3, 3, 16. 3, 2, 14. 

βῆμα, Ῥᾶβ5118 4; 7. 10. 
βία, νἱβ, αυϊοαια δ]ϊουὶ ᾿ηνιΐο Βὲ 6, 

4.25. βίᾳ τῆς μητρὸς, ἰηντίαᾶ τηδίγθ, 
ΤΟΡαρΠδηΐθ ἔγιιβίσα τηδίτο 7, 8, τῇ. 

' 
᾿ 
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βιάζεσθαι, νὶ Βυτητηονεῦθ, νἱ (6) οθγα 
1. 4. 5. ΟΟΩΒΓΘ ΟἸΠῺ ἸΏΐῸ 1, 3,1. 5. 
» 8. βιασάμενοι, ᾿ἰῃιν 1015. 81118. 7, 8, 
ΤΙ 

βίαιον οὐδὲν ποιεῖν, Ὠ1|118 νἱ αἱ 7,1, 
31. βιαίως, ργαν!εῦ 1, 8, 27. 

βίβλος γεγραμμένη, ἸἸΠΘΓ ΒΟΥ ρίπι5 7; 5» 
14. 

βῖκος, νὰ8 νἱπαυϊμ 1, 9, 25. Ποοψοἤῖο 
εδὲ στάμνος ὦτα ἔχων. Ῥοϊϊιω ἡ, 
162 γοΐογέ βίκους αὐ σναάδα ἢσιίζίηα, 
εὖ ἀμφορέας οἱ στάμνους εἶο. αὐ 
χιοηι ἰοσιην ἰαμααΐ ᾿Κ ιν οὼ Η6- 
γοσοίο τ, 94, βίκους φοινικηίου κα- 
τάγουσι οἴνου πλέους. ]Ιάοηι Ῥοΐ- 
ἔμδ 7. 14 τοῦ ναϑα οἱπαγία γοξεγί 
φιοηιο βίκους, οἱ ὕρχην αἱἷέ 6586 κε- 
ράμιον προσεοικὸς τῷ βίκῳ : ἨΘΉΙρ6 
αποέογο Ηοευοἠο ὕρχη φμοφιθ Παϑιιΐ 
δύο ὠτία. (Οἰαδαιθοηις αμέοηι αὐ 4- 
ἐλθη. 3, 31 βίκους οῳρίϊοαΐ ἢ. ἰ. ΡῈΥ 
ΟΥ̓Οα5 Πούίτϊο5 ηιασηαϑ, ἔπ, φιυῖδιι5 8αἱ- 
δαγιθηέα ἠμαδοθαμίων. ΖΕΌΝ. 

βίος, νἱοῖτιϑ 5, 5,1. βίον ἔχειν ἀπὸ 
λῃστείας, ΟΧ ἸΔίΓΟΟΙΠ]Ο νΊν ΘΓ 7, 7» 9. 

βιοτεύειν, νἴνεγα ἐν ἀφθόνοις 3, 2, 25. 
βλάβος, τὸ, ἀδτηηθτη 7, 7.25. βλάβη 

2.6,6 
βλακεύειν, ΒΕρΉΘΙΩ 6856, ΠΟῚ ζΟΥ ΘΠ, 

ΠΟΙ Ῥγομηίπιτη οὐ δχρϑαϊίιιπ), 2, 3, 
τη. 8,18. 

βλάπτειν, ἸΟΟΘΘΙΘ 3, 3, 14. 4» 8, 2. 
δ αὐτὰ ἰηΐ, τ, 8, 12. 8, 2, 22. οἱ 

οὕχη ἰηξῇ. οσὑτὴ μὴ. 1, 8,10. 4, 3. 22. 
Οὐχ ἀαΐ. τ, 8. 1. 

βοεικὸς, Ὀονίπιι8, ζεύγη, Ὀοτιμὴ 7, 5, 2. 
βοήθεια, δυχἸ]ττ 3, 5. 4. ἔχων 2, 2, 

19. 
βοηθεῖν, ΟΡδΙᾺ ἴευγθ 7, 4,19. τινὶ 5, 

5 52. « ἐπὸ τίνα. ἢ»... 6. 
βόθρος, ΒοΥ005 4, 5. 6. 5, 8, 9. 
Βοιωτιάζειν τῇ φωνῇ, Βωοίογιιπι 618- 

Ἰθοῖο Ἰοᾳα], 3,1, 26. 
βορέας, 5. Ἴ. 1. βορρᾶς ἸΌ. οἱ 4, 5; 3. 
βοσκήματα, ροομαε5 3, 5. 2. 
βουλεύειν κακόν τινι, τηϑ]τη τηΟ] 11}, 
ΤΩ ]6 γ6116 δΔἰ1οαὶ 2, 5, τό. βουλεύε- 
σθαι, ΠΟΙΠΒΌΪΕΓΘ ΟἸΤΆΘ ἢ, 1, 34. 
τοῦτο, ἢ: 3.4. ὑπὲρ αὑτοῦ, 5, 7. 9. 
πρό τινος ἤ. 6, τ. πρὸς ταῦτα, 6. 2, 
5. Οὐπὶ 8118 46] 1} γα 6 2,2. 8. 86- 
ΟΠ 7, 5.9. σωτήριόν τι 3.3.2. 2. 
1, 34. τὰ αὐτὰ ταῦτα, 5664. Ἰηΐ. 1,1, 
η. Οὐχ 1ηἴ, 2, 2.8. δεααθηΐία ὅπως 
Οὕτὴ [αΐ. 1,1, 4. πῶς οὐχ ἔαΐ. 2, 4: 
40. ὅπως ἂν οσὑτη Ορί. 4, 3; 14. 

βουλιμιᾶν, ἴατηα ἀοἤροτα 4, 5,» 7. ὃ. 
βούλεσθαι. ὁπόσα βούλεται 5, 8, το. 

ὁ βουλόμενος, 4} γε 5, 7, 27. 

ΕΘ 
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βουπόρος ὀβελίσκος, γογὰ τᾶ]τι8 7, 8, 
14. 

βοῦς, οογϊαμη ὈΟΥῚΒ 4. 5» 14: ἤν» 22. 
5»4.12. ὑφ᾽ ἁμάξης, ὈΟν6Β ρ81685 
6..23..22... Οοπῆι 4,1, δ. εὐ ϑει 8 6, 
Ἱν 40 

βραδὺς,]οηΐπι8. τὸ βραδύτατον ΘΧΘΙΟΪΐτι5 
ῬᾶΥΒ [ΔΓ αἸββίτηᾶ 7, 8. 3]. βραδέως 
τς ἐπ 

βραχὺ, φῬαυΐυτη 1, 5. 3. βραχύτερα 
τοξεύειν, ἸΟΠ ἸΟΏΡΘ Δ. 118 11 2, 3, 7. 

βρέχειν, τηαδαοἴδοργθ 1, 4.17. 23. 2; 22. 
βρωτὸν, Θϑου]Θηΐθτη 4, 5» 8 
βωμὸς, αἴᾶ 4: ὃ, 28. 
γαλήνη; ἰγαῃ 1}}1{88 ΤΩΔΙῚΒ 5, 7. 8. 
γαμέω. γεγαμημένη, τιαρίᾶ 4; 5» 24. 
γάμος, ταδί! ΟΠ. ἐπὶ γάμῳ 2, 4; 

8 δηπού. 
γαυλιτικὰ χρήματα, ΤΩΘΥΟΘΒ5. ΠΔΌΓΙΟΘ 5; 

ΕΣ 
γείτων, νἱοίητι8, οὑτὰ (Δ΄. 2, 3, 18. 

οἴη ρΘΏ. 3, 2, 4. 
γελᾶν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, 56 Ἰρϑιτη ΥἹᾺ6γ6 5, 

4) 84: ἀρυμο ορι 
γελωτοποιὸς, Βοῦγτα, 41 αἸοΌ]5. ΤἸΒΌΓΩ 

τηδγοέ ἢ... 3». 32. 
γέμειν, τοΐογ ἢ 6558 4, ύ, 27. 
γενεὰ, Ὠδί4]65 2, ύ, 30. 
γενειᾶν, ὈαΥ θαύΌΤη 6588 2, 6, 28. 
γενναιότης, 1 ΟΥΑΙ ΔΒ 7» 7» 41. 
γεραίτεροι, ΒΘΠΙΟΥΘΒ 5» 7» 17- 
γερόντιον, γοίτ]ι8 6, 2, 22. 
γέρρον, Βοιῦπμη ὈΔΙΡΑΙΠῚ 2,1, 6. 4, 

8,4,:; 6,26; 7. 22. γερροφόροι, ο6- 
γί] 1, 8, 0. 

γεύεσθαι, σΟἸΤΩΘΟΕΙΕΊΙ, 9, 26. 7, 3. 22. 
σίτου, οἸθαχΤη ΒΌΙΠΘΙΘ 2, 1, 3. 

γέφυρα ἐπὶ νάπει ῬΟΠΒ 8. ΔρΘ6Γ 6, 5; 
22. 

γεώδης, [ΘΥΓΘΠῈΒ ύ, 4: 5. 
γῆ» ἴοιτα. ἐπὶ γῆς 3, 2,10. κατὰ γῆς 

7.1,80. παρὰ γῆν 6,2,1. κατὰ γῆν 
Ἢν.1., 71. ἢ» ὁ. 8... ΤΘΡΊΘ. ΒΘΙΟΥ. 1..3.4Ὁ 
ἤ5. 2.306. 

γήινος, ᾿ΘΥΓΘΠΊΙΒ 7, ὃ, 12. 
γήλοζος, (01118. 1, 5, δ: 1ο, τι 3.4. 

2. 
γίγνεσθαι, τιᾶδοὶ 3, 2,13. γεγονὼς ἀπὸ 

Δαμαράτου, 6Χ ροδίουϊδαία [ΑἸ ΓΔΕ] 
ΟΥ̓ΌΒ, 2,1, 3. ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ 
βαρβάρῳ ἀδεῶς πορεύεσθαι, Ἰιοοθαΐ 
1, 9,138. καλῶς, ΤοΙὴ ὈΘΠ6 ΡΒ 4, 
4. 24. ἂν εὖ γένηταί τι 1, Ἴ» 85. 
γίγνεται τὸ στράτευμα τρίχα 6, 2.τύ. 
ἐπὶ φάλαγγος 4: 6, 6. ἀφ᾽ οὗ ἂν 
γένοιτο ὥστε ἀποπλεῖν 5.0, 30. ἐπὶ 
βασιλεῖ, ἴῃ ΤΕρ]5 ροίοϑίδίθ 6558 3.1», 
13: 1]. ἐν ἑαυτῷ, δἃ 58 τ ῖΓο, 1τὴ- 
Ῥϑίστη Δη1ΠῚ]} οὖ ἸΥ8ΠῚ ΓΘΡΥΙΓΠΘΙΒ 1, 5» 
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τ. τὸ γιγνόμενον, ῬΘοιηἶδ 486 ν 6 π- 
ἀἸοπο οΟπβοῖταΓ 5» 3» 4: 7» 6, 4τ. 
ἐγένοντο οἵἱ σύμπαντες μύριοι τ,2.0:; 
ἤ. το. οἱ γιγνόμενοι δασμοὶ, ἰῆθαις 
ΓΈ ἀεθίζαπη, Ἰερίθιιβ οοηβεξαζαιτα 
1,1, 8. ἐν τῷ πέραν 4; 3: 29. ἐπὶ 
τῆς πυύηνθῶς ἀν θὲ ἐπὶ τῷ στρα- 
τοπέδῳ ἢ. 3.1 κατὰ τὰς θύρας , 
4:15. γίγνεσθαι τὰ ἱερὰ, Ἰεοῖαι 6558 
οχίδ, ἔαιιβία ρογίθπαθγα, ᾿ζαγα 2, 2, 
3: ό, 4.9. 12. τό. 1. 2, τΊ εἴα. 

γιγνώσκειν, ϑξδίμογθ, ΟΘΠΒΟΙΘ 2, 5» 8 
3.1, 43. 4. 6, 1ο. ὅ,ἃ; 10. 

γνώμη. ΠΟΙ Βα τη. ἡ γνώμη ἦν ὡς ἐλῶντα 
καὶ διακόψοντα 1, 8,10. ῬΘΙΓΗΪΒΒΊΙΠΏ, 
νοπηΐδβ 1, 3,132. γνώμην ἔχειν, 66ῃ- 
ΒΕΙΘῚ, 2.6. 2,2. 10,12. πρός τινα, 
Δ]Ἰου]5 Ραγίθβ βθα αὶ 2. 5.29. γνώ- 
μῇ κολάζειν, ἀε}! εναῖο ῬΌΠΙΤΕ 2, 6, 
09. οὕτως ἔχων τὴν γνώμην 6, 6, τ2. 

γοητεύειν, ῬΙΕΘΒΕΡΊΒ ἀθοῖροῦα 5. 7: 9 
γόνατα, σοῃίοι]α, ΟΔΙΔΙΠΟΥΤΤη μδι τᾷ 

ΘσΔΏρΡΊ] δ 4, 5, 26. 
γράδιον, ἀπίοια 6, 3, 22. 
γράμματα, ἸιξοΓδΡ. ἸΠΒΟΙΙΡΌΟ 5. 3. 12. 
γράφειν, ΒΟΙΌΘΓΘ, ΠΑΙΤΔΙΘ 2, 3, 1 

βίβλοι γεγραμμέναι ἢ, 5, 14. ῬΡὶη- 
σαῖθ ; 8.1. 

γυμνάζειν, ΘΧΘΥΌΘΓΘ 1, 2, 7. 
γυμνὴς, ΤῊ]65 165 ΔΙΤΩΔΙΠΓ͵ΘΒΙ, 2, 23. 

,..,5. ὅθ: μ αὐ δὲ πῇ; 90, δ» Ὁ; ἼΖ: 
ὅ;.5: 8: 

γυμνὸς ππάτι5, 51η6 γνεβέθ ΘΧΙΘΙΙΟΤῚ 1: 
ΤΟ; 4:12: 

δάκνω. δηχθεὶς, τηοῦϑιι 1δθβτι5 3, 2,18. 
δακτύλιος 4. ἢ. 27. 
δάκτυλος, αἸρΊίιβ ῥα 15 4, 5; 12. 
δαπανᾶν τὰ ἑαυτῶν, 515 ΒΤ ΠΡ τι5 ν]- 

ΨΕΙΘ 5»5»20. 7.6.241. εἴς τινα, 6χ- 
ῬΕΠάΘΓα ἴῃ ΔΙ ΌΘΙΩ 1, 3,3. ἀμφί τι, 
ΒΌΓΗΓΙΙΒ [Δ ΟΘΥΘ 1 ΤΌΓΩ 1.1. ὃ. 

δάπεδον, ΒΟ] Τὴ 4, 5: 6. 
δαρεικὸς, ΠιυΠη118 ΔΈΓΕΘΊΙΒ, ΥἹΡΊΠΕΙ ἀΥ̓ΘΟἢ- 

Τηδ 5 ΘΟΠΓΠΘ6Π8Β, 5. {ΓΕΘ ῃ Θβίτηδ ΡΔΥΒ5 
(ΔΙΕΒῊ τὶ 1. Ὁ: ,..2., 5ῈΞ᾽ ἘΠῚ τὸ: 
ΠΏ, 

δάσμευσις, αἸδευΙ τιῖ10 7,11, 27. 
δασμὸς, ἰτ]θαΐαμη, πώλους εἰς δασμὸν 

βασιλεῖ τρεφομένους 4, 5. 24. 
δασὺς, Ὠϊτία5, πΠοη αδρ!]αίτιβ 5, 4. 12. 

ΒΙσϑτιπιβ 4, 7. 22. δυθουθαβ οἵ 
ἔγαῦοῖθιιβ οὔὐβιτβ εὖ ἈΒΡΘΥ 4, 8, 2, 
26. 6,4, 26. δασὺς ξύλοις 6, 4, 5. 
δασὺς δένδρων 2. 4. 14 Δηπού. 

δαψιλῆ ἐπιτήδεια Ἰατρτιβ ΘΟτητηθδίτιβ 
4.2, 22: 4.2 

δὲ ΒεΘΡ᾿τι8 τερθξαπι 3.1.10. ἴῃ 8ρο- 
051 ροβί τεϊαϊιντιτη 5, 7. 6. ἴσως 
δέ τοι 3.1, 37. 

δεῖ 6. σεη. τοῖ, ΟΡυιΒ δβϑί 3,2, 332; 3,16. 
5» 1. 10, 6. ααἶ. ροΥδΟΤΩ 3, 4. 35- 
δεῖν πολλοῦ, ταυ]ξττη ἀθΈξ88 7. ύ, τδ8. 
οὐ πολλοῦ δέοντες, ῬΓορεπιοάτπη 5» 
4.32. ὀλίγου δέω καταλευσθῆναι, 
ΠΟΙ τητ]ξιπη ραβδί απ ἸΔρι 5 
ΟΌΓΠΔΕ 1, 5.14- εἰς τὸ δέον, αἱ ἀ6- 
οοῦτ, 4. 8 

δείδειν. δείσας τοὺς θεοὺς, νἱπαϊοΐατα 
ἀδθουθτῃ τηθίμθγα 2, 2, 5. ἐδεδοίκε- 
σαν 3,5. 18. ἐδέδισαν 5.6, 36. δεί- 
σας μὴ οὐ παραδράμῃ 4: ἢ: 11. 

δείκνυμι ἐπιστολὴν, [τ8 0 ΘΡΙΒίΟΙΆΓη 1, 
6,3. τοῖς παισὶν ἐδείκνυσαν ὅτι δέοι 
ποιεῖν 4, 5. 33. ἣἧ νῦν τὰ σημεῖα 
δεικνύουσι 6, 2. 2. 

δείλη, ἔδθυυριιβ Ῥοτποτἀἰδπατη, φιοα εϑὲ 
αἀπμρίρα;, τοῖ δείλη πρωία, ἢ. 6. ἡηέεν.- 
ρτείο Ἠεβψομῖο, ἡ μετ᾽ ἄριστον ὥρα, 
φεῖ δείλη ὀψία, Ὦ. 6. ἡ περὲ δύσιν 
ἡλίου. γῖιμϑδ ἐπέοισεξαῦ τ, ὃ, 8. 2. 
2,14. ". 3.10. ῬΟΘΙΟΓΙΒ α Δ 
,“.α,ιἴ ον 

δεῖν, νΙΠΟΙ͂ΤΕ, ΠΙραγα 3; 5» ΤΟ. 4, 6, 2. 
ΡῬΆ58. 4, 3. 8. τὼ χεῖρεύ,1, 8 

δεινὸς οἰκονόμος, ὈΟΠτιΒ ρδίθ  Άτη 1185 
1,9, 19. λέγειν, ασιπάτι5, ἀἸοοη 0 
γΔΙΘΗΒ 2, 5515. 5»5»7: φαγεῖν, νο- 
ΤᾺΟΙΒΕΞΊΤΗΤΙΒ 7. 3; 23. κλέπτειν τὰ δη- 
μόσια, 50} 6γέϊα να ]θ 5 ξΓΘΠΑΙ 
ὩΪᾶ5 ΡῈ]1ΟΔ85 4.06, τό. δεινὸν θέαμα, 
{δία βρθοΐδοι τη 4. 7. 13. τὰ δει- 
νὰ, ῬοΥΙΟυ]8, Βατησηθο τοσατη 6ΠΠ- 
οὐ] αΐίεβ 2, 3. 22. 6. Ἐ 12: δ᾽ 5 τα 
τὰ δεινότατα πάσχειν 3. Ἐ9: Ἐ2. δέε- 
νότατα ποιεῖν τὸ στράτευμα, [οϑα15- 
ΒΙΠ6 ἰγδοίδυβ δχθρΟ ΓΤ ΒΡ, ἢ.» 22. 
δεινὰ ποιεῖσθαι, ὅ, τ. τι. 5ψη. 65ὲ ἐκ- 
πλήττεσθαι. δεινὰ ἐβρίζεν λέγονται 
τοὺς Ἕλληνας 6. 4, 2. δεινῶς ἔχειν 
τῇ ἐνδείᾳ, ῬΥΘΙΩΙ 6, 2, 22. 

δεῖσθαί τινος, ΤΟΡΆΤΘ 1, 2, 14: 9, 25. 
7»4.»13. αἰτοῦνται καὶ δέονται 6,6, 
21. δεῖται πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ 
4; 5.1τό. δεῖσθαι κατὰ πάντα τρόπον 
6, 4, 3ο. ουρ᾿ϊάμτη 6888 5, ἢ» 18. 
φίλων; ΟΡαΒ. 5101 6558 ΔΠΊΟἾΒ 1, 0. 
21. ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι, εροβίαίθ δα- 

ἀυοῦ! 2, 6, 132. τῶν “ἐπιτηδείων, 68- 
ΤΌΘ 7. 8. 32. τί ἡμῶν δεήσεσθε 
χρήσασθαι. 5. 4. 9 δηποΐ. τί δέοιτο 
χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ Π. 3: 31: ὅ τι 
δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ ἢ, ἢ: 14. 

ἤαενεος Ρδυθπὶ ἀβοϊηδτη ΘΧΙ ΠΟΘΙ 
8: 3» 9: 

ἤοῖα αθεῖϊτηδ ῥγϑθδο ΡΔΥ8 5. 3, 4 
δένδρον, ΔΥΌΟΤ. δένδρων, δένδρου 4. ἢ, 

9. 1Ιο. δένδρεσι 4, 8, 2. 
δεξιὸς, ἀοχίεγ, Ἡ. 6. ἔδιιβξιαβ 6, 1, 23. 

[ 
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τὸ δεξιὸν, ΘΟΥΠῚ 1. 2, 15. 6Ἃ. 5. 20. 
τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος 1, 8, 4. ἐν δε- 
ἘΠ τι δ. 1 δ. .5..25. 24... ἐπὶ δεξιὰ 
6,4.1. δεξιὰς φέρειν παρὰ βασίλεως, 
πάθη ἃ στρ αδἴδιη ΠΠΟΪΔΙΘ 2, 4. 
1. δεξιὰν διδόναι, θη ΠΥΓΊΔΓΘ 
ἀαΐα ἀοχίγα 2, 5» 32. δεξιὰν λαβεῖν 
καὶ δοῦναι, ἴωρατι5 ἔδοργθ 1, 6, 6. 

δεξιοῦσθαι, βΒαϊυιίαγο αἀοχύνα ἀδίδᾶ 7, 4; 
10. 

δέρμα, Ῥ611151, 2, 8. 4, 8, 26 δηποί. 
δεσμὸς, νἹΠΟυ]ττη 3, 5, 1Ο. 
δέχεσθαι, ΔοςΊρογ6, κέρας ἢ, 3. 24; 20. 

ῬΙΌΌΔΙΕ, 1, ὃ, 17. τὸ σύνθημα 5, 4, 
8. πηροδίμπ Δ] [6 Υ1π15 ΒΒ 6 Υ6, ΠΟῚ 
ΓΑΡΈΓΘΊΙ, 0.11. 3,9 4,4 οἵα. εἰς χεῖ- 
ρὰς 4» 23.21. 
ΠῚ 2: 2.1. Ἴ, 1Ό, 8. 7, ὅ, 20. 
τ τὰ, “Ὁ. αἱ τὸ 2. πρτον 8, 
1, 38 οίς. καὶ δὴ, 71 ὨΤΙΠΟ 1, 10,10. 
ἸρΊ, ἸπΠηΌδΙ 1, 7, τό. καὶ βασι- 
λεὺς δὴ τότε, 1, 8, 23. ἴυτη, ἴῃ 8ρο- 
παν τ Το, 12. 4. 3. 27. 3,1, 2. 
Β8ΠΘΙ, 0.18. ἀλλὰ τί δή; 2, 5. 22. 
μὲν δὴ, ἸΡΊΓΕΙ 2,1, 20, 21. ὅτου δὴ 
4: 7. 25 δῃποῖ. ὅσῳ δὴ πλείους --- 
ἐδόκει δὴ μεῖζον 4. ἢ: 23. δήπου, 
δαυα ἀπ ϊ6, ΒΆΠ6 3, 2, 15. 5» 7» 6. 

δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν, οοπδίαθαϊ δἰ ου- 
ῬΘΙῈ 2,06,21. δῆλος ἦν ὡς σπεύδων, 
Ῥαΐθθαΐ θμπη ἔββι πα γ6 1, 5,9. ᾧ δῆ- 
λον ἐγένετο 4, ἢ; 20. 

δηλοῦν, ΕΧΡΟΠΘΙΘ 3, 1,1. 7:1»1. 66- 
ΟἸΆΤΑΓΘ 2, 2, 18. πρός τινα ἢ; 7. 35. 

δημαγωγεῖν, ὈΪΔΠ 15. οὐ 81115. ἀρ θτι5 
ΒΟΙΏΙΠ6Β Δα 586 ΡΕ]]ΠἸΟΘΓ6 7. 6, 4. 

δημόσιος, ῬαΌ]ΙΟΙ5, δα πἀϑύτη σοτητητι- 
ΘΙ ὅ, ύ, 2. τὰ δημόσια, φβοιηΐα 
ῬαΡ]1οᾶ 4, 6. τό. 

δηοῦν χώραν, ναβίδγα 5, 5» 7. 
διὰ σκότους, ΟὈΒοΌΓΙΒ, ἸρπΟΐτι5 2. 5» 9. 

διὰ πίστεως, 6 ἔτεϊ] 2, 2, 8. διὰ 
φιλίας, διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι 10. 
διὰ ταχέων, ΟΟ]ΘΥΟ 1, 5». 9. διὰ 
τέλους φίλος, σομδβίδῃίου ΔΠ]ΟΙΒ 6, 
ὅ,τι. διὰ νυκτὸς, ῬΕΙ͂ ποοσίθηη, ποοῦα 
ἃ; ὁ: 22. 

διαβαίνειν, {γδ] ΠΟΥ 1, 5, 1ὸ οἷο. ἃ1- 
πο ἈῈΡ Ῥϑαϊθιι5 βὔδγθ, ἱπρΥΘ6], 4, 
3- Ὁ. 

διαβάλλειν, ΓΔ ΌΟΘΥΘ, ΟΥΙΤΗΪΠΔΤΙ 1,1, 2. 
Εἰ: δ. 20}... 8: 1. 5.6.. τοῦτο ὡς 8. 

διάβασις, ἰγτεἡδοῦτι8, ἸοΟτι5 τ] ὑχα]]οϊαηΐ 
ἘΠΙΠΠΒῊ 1 ἘΡ 12. ἃ. 5, τύ, 1ἡ. ὁ;1: . 
διαβάσεις, ΡοΠ5, {8068 δα {{8]16]- 
αἰθπάστηῃ 2, 3. [Ο. νἱᾶ 3. 4: 20, 22. 

διαβατέος, {ΓΔ ΒΟ ΠΠ8 2, 4: 
διαβατὸς, αι] ἰγαηβ τὶ ροίεβί 1, 4, 18, 

δ). Τὸ 
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διαβιβάζειν, ἰΥΔΏΒΙΓΘ γα 60, ΥΔ]1Ο10 2, 
Β» Ἴ.. 4,8, 8. 5.2, 8. το. 6 ρατῇο. 
ται γ- 8Π ἢ. 7: ΕΣ 

διαβολὴ, ΟΥΤΩΙΏΔΙ]Ο 2, 5» 5- 
διαγγέλλειν, παποΐαγο, βασιλεῖ 1, 6, 2. 

2, 3,7. εἰς τὸ στράτευμα, ἀἰνυ]ραγθ 
ὈΘΙ ΘΧουοϊϊη 7, 1; 14- (6 1ηΐογ- 
ΠΌΠΟΙΟ, διαγγέλλεσθαι, 3. 4. 36 δῃ- 
πού. 

διάγειν, ἰγ8} 16 ΓΘ, ΥΔΏΒΡΟΥΔΥΘ 2, 4, 28. 
Ἀν, 8. 10. ἢ. 2.12. τὴν νύκτα, τίο- 
Οἴθ ΘΧΊΡΘΓΒ 4, 2,97. ἐλπίδας λέγων 
διῆγε 1,2, 11. εὐδαιμονέστερον, τηδ.- 
ἸΟΥῚ ἔβ!οἰζαΐθ βθιηρϑὶ ἔτ] 3,1, 423. 
[τὰ μετρίως διάγειν ἴῃ Ἠ]ΘΙΟΠΘΊῚ, ὃ. 

διαγελᾶν, ἸὙΓΙΘΓΘ 2, 6, 26. 
διαγίγνεσθαι, τηογανῖ απ 7, 2.18. τὴν 

νύκτα, ὨἩΟΟίΘΠῚ ἰδ ΒΙρΡΟΥΘ ΟἸΏΠΘΙΏ 1, 
ΙΟ, 19. διεγένοντο ἐσθίοντες κρέα, 
ΟΠΊΠΙ ἰθιηροΥΘ ὨΪΏ1] ὨΪΒ1 ΟΔΓ 8 
γΘΒΟΘδηζΣ 1, 5.6. κάοντες 4: 5» 5- 

διαγκυλίζω νεὶ --λόω, 4: 2: 28. 5, 2,12 
δηποί. Υ,, ἐναγκυλόω. 

διαγωνίζεσθαι, σοΥίαγο, πρός τινα, 4: Ἶ» 
15: 

διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις, 8111 81105 Τ6- 
σΘΠΕθτι5 6] 15 ΘΧΟΙΡΙΘΗΐ6Β 1, 5» 2. 

διαδιδόναι, ἀἸΒι ΙτιΘΓ 1, το, τὃ. στα 
Ἰηΐ. 5, 8, 7. 

διάδοχος, ΒΟ Ε658501, οαπὶ ἀαῦ. 7, 2, 5. 
διαζεύγνυσθαι ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἱπίοτγ- 

ΟΙΌαΙ ἃ σΘίθΥῚΒ 4; 2; ΤΟ. 
διαθεᾶσθαι, ΠΟ. ΒΙΘΙΆΤΘ 3,1,10. 
διαιθριάζειν, ἸΒΒΟΥΘΠΘΓΡΘ 4» 4» ΤΟ. 
διαιρεῖν τὴν γέφυραν, 2, 4. 22. τοὺς 

σταυροὺς, 5. 2, 21. 
διακεῖσθαι, ἀπίτπο δῇδοίαμη 6556 2; 1; 

Θ᾿ 2.6. ΤΩ. Π ιλικῶτιτνν,.2. προ. 2. 
οἰκείως Ἴ. 5. τό. οὕτω ἤ, ἢ. 380. ἄ- 
μεινον ὑμῖν διακείσεται, ΤΩ 915 1Π ΥΈΙΩ 
νϑϑίγαιη σΟ]Ο ΑΙ ΟΥ̓ 7. 3; 17 Δ ΠΟΐ. 

διακελεύεσθαι, Ἰῃν!οα πὴ ΠΟΙΔΙῚ 2, 4.45. 
Ἂν 7. 201 8: 

διακινδυνεύειν, ῬΡΌρΤεΘ ῬοΙσα]ατη 5Ὁ- 
118. 3,.4.14. 6, 3, 1]. ἐν τῷ πολέμῳ, 
ῬΌΡΏΠΒΔΥΙΘ 1, 8, 6 

διακλᾶν κατὰ μικρὸν, τη {1ΠῈ ἔΔΏΡ ΓΘ 
3: 22. 

διακονεῖν, ΤΩ] ΤΑ 6 Ὑ]ΠΤΙΠῚ 4, 5» 22. 
διακόπτειν, αἰ ἤπάοτο, τὰ κλεῖθρα ἢ: τ, 

τῆ. Ῥδεταμαροθ τ, 8:10. 4.. 8. ττὶ 
12. 

διακρίνειν, ΘἸΊροΥα 6,1, 22. 
διαλαμβάνειν, αἰζογαΐγπη, τουχοῦο 8]- 

ἴθγο, Βθαπιοοῦθ ΒΙΠσ ]ΔΌΤΩ 4;1. 22. 
Ὧ6. 5:ΠρῚ}15 41 αἸβύτ θυ ῦϑθ ΡΘΟΊΏ]86 
ΡΟΥΠΟΏΘΊη δαΐογιηΐ 5.» 3; 4. 

διαλέγεσθαι, οΟἸ]ΟΧαΪ 1, 7, Ὁ. 2: 5. 42, 

4, ὃ, 4. 
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διαλείπειν, ἀἸδίατγθΙ τ, 7. 15; 8, 1Ο. 4; 7; 
6: 8,12. τὸ διαλεῖπον, ᾿ποΥν ΔΙ] 1 
4 8.14. 

διαμάχεσθαι, ἀΘριρηᾶτε 7. 4.10. ἀσπί- 
δα μὴ φέρειν 5, 8. 22. 

διαμένειν, ΥΒΤΩΒΏΘΙΘ ἢ. 1, 6. 
διαμετρεῖν τοῖς στρατιώταις, (Ἰ ΠΊΘΏΒΈΌΤΗ 

ῬΙΘΘΌΘΓΘ 7,1, 40. διαμετρεῖσθαι ἤ,1, 
41. 

διαμπερὲς πατάξαι, ῬΘηϊΐτι5 ΥΔΉΒΗ͂ΡΘΓΘ 
7. 8,14. τοξεύειν, ῬΘηΙι5 βαρτξα 
Ῥοτοαετα 4,1, 18. 

διανέμειν, αἸπέτ θτιΘγα 7, 5: 2. 
διανοεῖσθαι, ἴῃ ἀπῖτηο ΠΘΌΘΓΘ, σΟρΊΔΙ6 

6. 1910. 7.7. 28: ΕΔΕΒΕΥ͂Θ Ἢ 7; Τῇ. 
ΤΩΟΠΤΊ, 1 60 6586 τὖ 2, 4: 17. 

διάνοια, σορτίαίο, ΘΟΠ ΒΤ 5, ὕ, 21. 
διαπέμπειν, ΑἸτηἸΓΓΕΥ6, ΟἸΏΠ65 1Π Ρατΐθ85 
τ Βεο τ, Ὁ..27: 4,5: 8- 

διαπλεῖν, ἰΓΔ]ΠΟΟΤΕ 7, 2. 3; ὅ, 25. 
διαπολεμεῖν, Ὀ6Ι]ΔΥΘ 3, 3. 2. 
διαπορεῖσθαι, ἀυϊίατα, στπὶ τηΐ. ν ΔΓ. 

ΒΟΓΙ. 6. 1. 22. 
διαπορεύειν τινὰ, (ΓΔ) ΟΥ̓ 2, 5, 18, δια- 

πορεΐεσθαι, ὈΥΒΥΙΒΊΓΕ 3, 3, 2. 
διαπράττειν τινὶ, ῬΕΥσΕΓΘ Δ] 61, ἴτη- 

ΡῬοίγαα 7.1, 28: 2. 37. διαπράττε- 
σθαι, ΘΟΏΞΘΟΏΕΙ, 5101 ᾿ΠΠρΡΕΊΓΑΓΘ 2, 2, 
50. Δ, 5, Ὁ5 Ζ. Ἢ 1Ό, 10. 0 7.54. 
φιλίαν πρός τινα ΔΥΩΊΟΙΠΙΔΤΗ ἸΠΙΤῈ ΟἸΙΠῚ 
Δ]Ί]τιο 7, 3,16. πρός τινα περί τινα, 
{ΓΔ ΒΙΡΈΥΘ, ΔΡΌΤΘ ΟΠ 8]141π|Ὸ 46 7, 
2. ἦ. περὶ ὁμήρων καὶ σπονδῶν, ΟὉ- 
51665 ἄγε οἵ ἔοϑάτιβ δου 7, 4; 12. 
5101 σάν τα ρϑοΐο, ρϑοῖβοὶ 3, 5. 5- 

διαρπάζειν, ΑἸΓΊΡΕΙΘΊ, 2, 26. 7,1: 25. 
διαρρίπτειν, ἀἸΒΕΓΙΊΙΘΓΕ 7, 2, 22. διαρ- 

ρίπτειν, (ἸΒΊΙΟΟΓΘ 5, 8, 6. διάρριψις, 
(Ἰ5] 6 Ό]ο 7. 

διασημαίνειν, ΜΕΥ ΙΒ ἸΠΟΊΟΔΥΘ 2. 1, 22. 
διασκηνεῖν οἱ διασκηνοῦν κατὰ τὰς κώ- 

μας, ῬΕΙ͂ Υ]Ο005 αἸΒΡΘΓΒΟΒ ΠΟΤΙΩΤΩΟΓΩΤΪ, 
4, 4, 8,1το; 5; 29. 

διασπᾶσθαι, αἰδίγταῃ!, αἴν6}}} 5, 4, 20. 
4: 8, 1. διασπασθέντες, (ἸΒΡΕΙΞΙ 5» 
6, 32. τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις, 
ΟὉ οορίαβ Πῖπο ᾿πᾶθ αἰβ) ποία οἵ 
αἸΒΡΘΥΒΑΒΊΙ, 5. 9. 

διασπείρεσθαι, αἸΒΡΕΙΡΊ, αἸΞΒΙ ΑΓ, 418- 
ΠΝ ἀ 8. 28: .5..1.5: Ὁ,.5. 28. 

διασφενδονᾶσθαι, (ἀἸ55111γ6, αια51 6 ἔπη- 
Ὧἃ τηΐϊββα οἵ ἱπηιρθίπ (Ἰ551}1γ6 4, 
2, Ἢ. 

διασώζειν, ΠΟ ΒΟΓΥΆΓ͵Θ », 6, τ8. διασώ- 
ζεσθαι πρὸς τὴν “Ἑλλάδα, ΡΕΥνΘΗΪΓΘ 
ἴῃ ΟΥ̓ θοἴδτη 5; 4,5. 1πθᾶ. τὰ σώμα- 
Τα 5»5:1 8. 

διατάττειν, ΔΟΊΘΙΩ ἸΠΒΕΤΤΙΟΙ 1.7.1. 6115- 
ΡῬΟΠΕΙΌ, 3; 4; 15. 

ΤΙΝΌΏΕΧ ΘΒ Οσϑ. 

διατείνεσθαι, οσοπΐεπάεγα ΟΠ ΟΡ 7, 
6, 36. 

διατελεῖν, ῬΕΙΨΘΏΪΓΘΊ, 5, 7. τὴν ὁδὸν, 
16 ΒΑΘ ΘΟΠΕΠΊΙΣΓΕ 4, 5,11. διε- 
τέλεσαν μαχώμενοι, ααοίαϊ6, πῸ]10Ὸ 
Α16 1ῃἴθυτηῖββο, ῬαρΤΘΓ απ 4, πα 
διετέλουν χρωμένοι, φῬεγρεΐιο παῖ 
Βηΐ 3, 4. Τῆ. 

διατήκεσθαι, Ἰϊητιθ 11 4, 5. 6. 
διατιθέναι οὕτω, Ἰία ΔΙΊΘΕΓΘ 1, 1, 5. 

Ρᾶ58. 45 7» 4- νεπάεγε ύ, 4, 37. 7» 
3:10; 4; 2. 

διατρέφεσθαι, 811 4. ἢ. Τῇ. 
διατρίβειν, ἴοτεγο, ἡμέραν 4, 6, 9. ἐν 

τῇ πολεμίᾳ ἢ, 3.13. ΤηογΑΥ]}, ΘΟ ΠΟΐΔΙ 
Ι1,5:9. 2,3» 9-. διατριβομένου τοῦ 
χρόνου, ἀυτη (εγοθαῦαν θη ρ5 ἢ» 
Ὁ, ὅ. 

διατριβὴ, τηοῖὰ ὅ, 1.1. 
διαφαίνεσθαι, ΡΕΙ]Π ΠΘΕΓ6 5, 2, 29. 
διαφανῶς, ῬΕΓΒΡΙςτΙΘ ύ, 1, 24. 
διαφέρειν, οὐδέν τινος 2, 3,15. τί τινος 

3,1,37. ῬΓδοβίασα 3, 4,32. οὗ δια- 
φέρειν, ῬΕΥΠ 46 6556, ΠῚ] Ἰπίθγοϑβα 
5» 4» 2. διαφέρεσθαι πρὸς εἴ ἀμφὶ, 
σοπύθπασδγε, οογΐδγθ, αἸρ] Δα] ΤΊ 4. 5» 
ἘΠ. 7. ὍΣ ΤΕΣ 

διαφερόντως τιμᾶν, ΘΟΎΘΡΊΪΒ ὈΓΘΘΙΠΏΙΒ 
ΟΥ̓ΏΔΙΈ 1, 9; 14. 

διαφεύγειν, εἴπιρετα, τὸ πῦρ 3, 2, 4. 
τινὰ ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, Δ]1ου] 5 Τη8η1- 
Ῥὰ5 6801 6, 2, 4. 

διαφθείρειν, σοΥττήρΡ 6 Γο, ΔΠ1σαἶπ5 δῃ1- 
Τατη ΔΌΔΙΠΘΠΔΙῈ 2. 3, 5. τὴν πρᾶ- 
ξιν 6, 2, 9. διαφθείρεσθαι, ΡεΥαὶ 4, 
1,11. ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλ-. 
μοὺς 4, 5.12. (ἸΙΞΒΙΡΑΙ͂Ι, ΟἸΔ0]1, 6 
οφογοϊέμ ἢ, 2, 4. διαφθαρείην ἐν τῇ 
στρατιᾷ Ἴ: ἢ: 37: ΟΡΡΥΓΊΘΓΟΙ νοτῆΐ 
ΗΟ ΞΟΠ. 

διάφορος, Δ ΕΥΒΑΤΊΙ5 7. 6,15. διάφο- 
ρον, (ΠἸΒβι τὴ 4, 6, 2. 

διαφυὴ, ἤδβυτα 5, 4; 25. [ωορτιβ Ρ. 
12 ϑιοῃεοῖ.: Τρήσας τὰς τῶν γονάτων 
διαφυὰς (τῶν καλάμων). 

διαχάζειν, 1. 6. διαχωρεῖν, 4, 8, 18. 
διαχειμάζειν, ὨΙΘΙΏΘΠ. ἘΔ ΏΒΙΡΘΓΟ ἢ, 6; 

τὶ 
διαχειρίζειν, ΔαΤΩΪΗΙΒίΤΑΓΘΊΙ, 9, 1. 
διαχωρεῖν. κάτω διεχώρει αὐτοῖς, 46 

Αἰνὶ ἀο]θο ΟΠ 4; 8, 20. 
διδάσκειν, ἀοοογα, δυριτηθηϊ8 οβίθῃ- 

ἄετα 2, 5, 6. 3, 3. 4. διδάσκεσθαι 
ἀπὸ τοῦ χωρίου 6. 5: 18. 

διδέναι, νἱποῖτα, απᾶθ διδέασι 5, 8, 24. 
διδόναι, ἴλσεγα ρΡοίαοϑίαΐθμῃ ύ, 4, 19. 7. 

3,13. 2,3. 25- ΟΡΈΟΠΟΘΙΏ ἀΔ76 3, 4. 
42. αἸϊου ρυδί ΠοΑΥῚ 1 ΤῸ 8050]- 
γε πο, ΟΡ. οὐοοἰάογο, 6, 6, 31. δι- 

ἯΝ 

Ι 
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δόναι εἶναι, ΠΟΙ ΒΟ ΘΥ6 αὖ δἰ τ, 6, 6. 
δέδοται ὑμῖν, νΟὈ 15 ἃ 6118 δδί {τρῖ- 
ἴα 6, 4, 56. 

διείργειν τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, ἀγσοῖο τοαϊύπι 
ἘΠ πὶ 2. 

διελαύνειν, ῬΟΥΘΟΌΙΑΙΘΊῚ, 5.» 12. Ρ6Ὶ- 
ΥὈΙΊΡΕΙΘΙ, ΤΟ, 7. 2, 3.10. 

[διεξέρχεσθαι, ἰγαιδῖτα 6, 6, 58.] 
διέρχεσθαι ὅσον, ΘτΩΛΘΌΓΙ Βραϊιατη 2, 4; 

47. διῆλθε λόγος, αἸνυ]ραίιιβ 68, 1, 
ἡ, 7. 
ΔΝ αἰδβίαγθ 1', 8, 17; 10, 4. αἸάπιοὶ 

Β..4..50. 98. 
διηγεῖσθαι, ἸΔΥΥΔΙΘ 7, 4; ὃ. 
διιέναι, πα ΒΤ Ἰ 6.6, ὑγαπβιίτιπα ΘΟ 66- 

(6γθ, οἱ ποταμοὶ διήσουσι 3, 2, 22. 

4.1, 8. 5» 4. 2. 
διίστασθαι, ἸαΧχατα ΟΥ̓ἸΠΘΒΙ, 8, 20; ΤΟ, 

Ἴ. διαστάντες, Ρ6Ι ᾿πίογν8}1α ἀ18ρο- 
ΒΗ τ, 8..2; 

δίκαια, τὰ, ἔχειν, Τυδύα. ν6] τηθγοθθ 
ΔΟΟΙΡΘΙ6, 7. 7:14. δίκαια λέγειν ᾿Ὀϊα. 
Τϑοΐθ αἸσοῖθ. λαμβάνειν 101. 17 δῃ- 
πού. 

δίκη ἐσχάτη, ΒΌΡΡΙΟἰαπι ΘΧ ΓΘ πη} ύ, 
4:15. δίκην διδόναι, ῬοΘΠδ8 ἀὍγ6 2, 
6. 21. 8; 4, 2ο. ὑπὸ τῆς αἰθρίας 4, 
4:14. ἐπιτιθέναι, υἱοϊδοῖ 1, 3,10. 20. 
Ξ: 5: 8.5» 6. 54. “ἡ. ὅ, τοι. “λαμβά- 
νειν----ὑπέχειν, ῬΟΠΔΒ ΒΌΙΉΘΓΘ, ἀδγ6 
5» 8, 17. 18. εἰς δίκας καταστῆσαι, 
ἴπ Ἰἀ]οίθτη νοοᾶγθ, δ ΤΠ ΌΠΘΙΙΒ 58] 
τα] οπθιη γραἀἀθηδπι 1ΠῚΡ6]]6168 5, 7; 
84. τὴν δίκην ἔχειν, ΡΠ85 ἀΘα 1886 
2. 59 38, 41. δίκην ἔχω ἱκανὴν, 5815 
ῬΟΠδ6 ΤΠ ἀδαθγαηΐ 7. 4; 24. τῆς 
δίκης τυγχάνειν 6, ὦ, 25. 

διμοιρία, ἀὰρ]α ρουίο 7, 2; 36; 6, 
τὶ 

δινεῖσθαι, 56 ΟἸΤΟυΤηΑρΘΥΘ ὅ, 1,9. 
δίοδος, ὑγδηΒ᾽[ 15 Β, 4. 1Ο. 
διορᾶν, ροΥνΙ 66 Ρ. 2, 30. 
δίπηχυς, χαὶϊ οδ5ὲ ἀπογατη ΟΕ ΟΥ τη. 

τοξεύματα διπήχη 4: 2, 28. 
διπλάσιοι, ἀἼΡ]Ο Τηδῆοτα5 4. 1, 12. 6,5, 

17. διπλάσιον φέρεται βέλος, [6] τη 
ἉἼΡΙΟ Ἰοηρῖτιιβ ἔθυε αν 5, 5, τό. 

δίπλεθρος, χαὶϊ οδύ ἀπογιτη ᾿πρθιτπ 4, 
σαὶ 

διφθέρα, 061118, δ πίον 8 Δα Ια 1, 5. 
10. ϑβ886Οτ8 Ρ6]]ΠΟΘῈΒ, ρογα, φια Κιμη-- 
αἰέογο5 ἰαρίοϊος γοδέαμέ 5. 2, 12. 

διφθέρινος, ΡΕ]]1οΘ 5, σχεδίαι 2, 4, 28. 
δίφρος, 56116 αὐτίροθ 1, ὃ, το. αἷδ 5611ἃ 

ὅῃ, οουϊυῖο ΤἼγαοῖοο Ἴ. 3, 20. 
δίχα ποιεῖν, ἀἰδίαηρογθ, ἀἸδίσαμογθ ύ, 

Ἅ,ττὶ 
διώκειν, οοπίοπᾶθιθ, 46 θαυ θῈ5 7, 2; 

20. δρόμῳ διώκειν, ουγϑιι σΟηίθη- 
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ἄεγο 6, 5» 25. ΡΘΙΒΘΑᾺΪ Ρ, 2, 23 6ἷα. 
Γαΐ, διώξω 1, 4, 8 

δίωξις, ῬΘΙΒΘΟΌΓΙΟ 2, 4. 5- 
διῶρυξ, ΔἸνοιδ, ΟΔΏΔ]151, 7. 15. 2» 4» 

τῇ: 
δόγμα, ἀδοτοίτιπι 2, 2, 5. 6,6, 8. ποι- 

εἴσθαι, ἀΘΟΘΙΏΘΓΘ 6, 4.11. 
δοκεῖν, ρυΐαγθ, ΟΡΙΠΔΥΪ 1, 7» 1. 2, 2; 1Ο, 

14. καὶ τούτους τί δοκεῖτε; 5, 7, 26. 
δοκοῦμέν μοι, ΟΘΘΏ860 ΠΟΒ ΘΟἴο. 1, 3» 
12. 4,0, 132. δοκῶ μοι αἰσχύνεσθαι, 
Ρυαοί πη ΠἸΙΘΘΥΘ 1, 7; 4; 9.1. τὸ 
δόξαν, φυοα ν᾽δαμῃ 6ϑί ρ, 9; 18. δό- 
ἔξαν ταῦτα, οὐτὴ ᾿μ886 νὶδα ϑβϑβϑϑηΐ 4; 
1,15 δῃηποί. δοκοῦσί μοι---τινὲς ἀ- 
πῆλθον 5, 7.13. ἔδοξεν αὐτῷ σκη- 
πτὸς πεσεῖν καὶ λάμπεσθαι πᾶσα ἢ 
οἰκία 3,1.11. ἔδοξεν ἐν πέδαις δε- 
δέσθαι, αὗται δὲ αὐτῷ αὐτόμαται πε- 
ριρρυῆναι 4, 3, ὃ. δεδογμένον, 46- 
οΥθίθτη 2, 2;39. 5.06, 35. δοκεῖ 566. 
Ἱπῆ, 7, 3. Ὁ: .6.. ὅὕΚαἷ: κεν οἱ ἀοδ. 
οὐ τη. 6, 6, 5ο. ἔδοξε διασκηνῆ- 
σαι οἱ διασκηνητέον 4; 4. 8 οἴ 14. 
ἔδοξε ταῦτα 1, 2, 2ο. αἰδημονέστα- 
τος ἐδόκει εἶναι, ἔπειτα δὲ φιλιππό- 
τατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι 
τιν. 

δοκιμάζειν ἵππους καὶ ἱππέας, ΘΧΔΙΗΪ- 
ΔΙ, ῬΙΌΘΔΓΘ, ΘΙΙΘΘΓΘ. ΘαῸΟΒ οὐ ἔδ- 
ΘΟΓΘ᾽ ΘΠ ΒΒ 4: 5: 20: 

δόλιχος ἀπποῖ. 4; 8, 27. 
δόξα, ΟΡΙΠΙΟ 2, 1, 18. ρ]ογία 6, 1, 21. 

εἰς ἀνδρειότητα, οἹοτία [οΥ πη 15 6, 
8:14. 

δοράτιον, Ῥογίϊοδ, σΟὨΐζΙ5 6, 4. 22. 
δορκῶς, ΟΕΡΓΘΒ, ᾿ς ἢν 2: 5» 2» 10. 
δορπηστὸς, ΠΟΘ ξ6 ἴθΙΏρΙ8 1, 1Ο, 17. 
δόρυ, ᾿αδβία. ἐπὶ δόρυ, ἀΘΟΧΙΓΟΥΒΊΙΠ 4, 

5.208 
δορυφόροι, 5, 2, 4 δηπού. 
δοῦλος, Βεῦνι5. 51)6 αἱοοθαρ έν" οὐ ἢα- 

δοδανέν" χιοιηιχιιθ γογὶβ Ῥουβαγίη 
ἡηυρογίο ογαηέ διιδγθοίδ 1,0. 29. 2,5, 
38. 

δουπεῖν ταῖς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα, 
ΟἸΥΡΘΟΒ οὖ ἢαβίαββ οο ]] θγθ 1, 8, 18, 
δοῦπος, ΒίΓΘΡΙΓΒ 2, 2, 10. 

δρεπανηφόρα ἅρματα, [αϊοαῖ! ΟὈΥΤΌΒΊΙ, 
ἢ: ἸΘῪ δ. 10: 

δρόμος, Οὐτγ]οα! τη, ἴοοιδ οὐδὲ Οὐδὲ 
οογζαΐιν ποιεῖν 4, 8, 26. δρόμῳ θεῖν, 
ΟἸΒᾺ ΡΟΙΡΈΓΘΙ, ὃ, 18,19. ὁρμᾶν 4, 
3» 931. 

δύεσθαι, ΟσοΙά 66, α6 δοἷθ 2, 2, τό. 5, 
η. 6. δύνειν ἰάθηι 2, 2. 3, 12. 

δύναμαι, 4160, 6 ἩϊηιΟ τ, 5.6. (ἴ6 γῈ, 
48 να]θί 60, νίτη Ὠαθθύ 2, 2, 18. 
γα] άτι8 ΒΌ ΠῚ 4; 5, 11; 12. 
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δύναμις, ΘΟΡΙδ6 1, 3. 12. 5» 4: 7. ΟΡΒ6Β, 
Ῥοϊεπηθδ 2. 5» 11- 

δυνατὸς, γα π5. τῶν ὑποζυγίων τὰ δυ- 
νατώτατα, 4.1, 12. δυνατὴν ὑποζυ- 
γίοις πορεΐεσθαι ὁδὸν, 4, 1, 24. ἐκ 
τῶν δυνατῶν, ῬΙῸ ΥἹΓΙΌΉΒ 4, 2, 23 
εἴς. 

δύνειν. Υ΄. δύεσθαι. 
δύο, ᾿πά6011η. οὐτὰ Ρ]αΓ. 1, 2, 23. 2, 

2.12. ἤν 6,1. δυοῖν μηνοῖν ἴ: 5»9 
δυσμαὶ, οσσδϑιι5 50115 6, 4, 6. 7; 3; 34. 
δυσπάριτος, ἰγδηδιῦα ἀΙςο 115 ΤΕ ἃ 

25. 
δυσπόρευτος, ΠΟῊ 51π6 Αἰ βΠου]ξαία Ρο᾽- 

ΥΪΏΒΙ, 5» 7- 
δυσπορία, αἰ Που]ΐα5 ἴῃ ἰταηβθαη60 4, 

3: 7: 
δύσπορος, ἰταηδιξα (1 01115 2, 5. 9. ὅ, 

ἜΣ Ξ 
δύσχρηστος, Ουἶτι5 τπιϑὰιδ ΙΧ ὉΠ}1π|8 δβί 

ἐν 9.19. 
δυσχωρία, Ἰοσοττιτη ΟἸΠου]ΐα5 3, 5, τό. 
γν τασρρ Ρϑοθηΐα σΟΥΤπιρύθτη 6858 7: 

Ι 
ἐᾶν ἀπο θθς ΤῊΙΪΒΒΌΤΩ ἴδοουθ, ΠΟ ΟἹ- 

ΤΆΓΘ ἢ. 3. 22. ὅδὸν, ΠΟ 118 7. 3» 2. 
τοὺς γέροντας οἴκοι ἐᾶν Ἶ; 4; 24. 

ἐάν τε----ἐάν τε, 5ῖνθ----ϑῖνε 7, 23; 27. 
ἐάνπερ 4, 6, τῇ. 

ἐαρίζειν, ΨΕΥ͂ (8 ΠΒΙΡΈΓΘ 3, 5» 15. 
ἐγγυᾶσθαι, ΒΡΟΠΟΕΙΕ 7; 4: 13. 
ἐγγύθεν, 6 Ιοςο ΡΙΌΡΙΠΑΠΟ 4, 2; 27. 
ἐγγὺς, ἴῃ ῬΓΟΡΙΠαιΙΟ 2, 2, 15. οἱ ἐγγύ- 

τατα Δ.) Τῆς: οἰγοίον 4: δον, 
. Ὁ. 

ΡΙ ΡΗ͂Ρ ἐγρηγόρεσαν, νἱρὶ]αθαπΐ 4, 6, 
2 

ππ γτ τι. ἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσι, 
ῬΟΒΟΘΙΘ 7, 7: 833. τινι, ΔΟΟΙΙΒΆΓΘ, 

αΘΙ ἀα 8]. 7, 5. 7; 7» 44: 
ἐγκεκαλυμμένοι, νεδίλθτι5 ΟὈν ΟΠ 4, 5; 

Ι 
ἐγκαταυλίζεσθαι. Υ. καταυλίζεσθαι. 
ἐγκεῖσθαι, ἢ ἾΆοεΓα ἴῃ 4, 5, 26. 
ἐγκέλευστος, Π155018 1, 3, 18. 
ἐγκέφαλος φοίνικος, 25 3: τό δῃμοί. 
ἐγκρατῆ ποιεῖν τινος, ἴδοουθ αὖ 4015 ΤῈ 

Ροίϊδἴαγ 1, 7. 7- εἶναί τινος 5, 4.15. 
τ σταὰα ἔγθηδγθ δψαυτῃ 7» 29 21: 

αὖθι 
Ἔλα τινι, γ᾽πατη 8]16πὶ παι ηἄοτα δα 
ΠΡαπάπτ 4; 3; 13. 

ἐγχειρεῖν ποι, 551, 8 Δηποί. 
ἐγχειρίδιον, ᾿οἴδαϊαϑ ἶ , 12, 
ὙΧΟΘΈΝΕ ἑαυτὸν, Ξ6 8116] ΡοΥτα 6 ΓΘ 

τος 
ἘΟ δαρημῳ 41] οοτηθαογαηΐ 4, 8, 20. 
ἐθέλειν. ΄. ἐθελοντὴς, θέλω. 
ἐθελοντὴς, Βροπΐθ, ΠΌΘΠΒ 1. 6. 9. 4:1; 

ϑδν ἡ. 

Ερὰ Ἡρρδῆ γοὶ ἴδ ῖτ8 4, 6, το. ύ, 5: 

14. 
εἰ, ἩΌ͵Ω 1, 3, 5: 8, 15. εἰ δοῖεν ἂν 4. 
5. τορθυατη Ροβί Ῥδυθῃς 651} 2. 
2, 25- εἰ---ἢ, αὐττιτῶ----8 1, 10, 17. 

εἴ τις 51Ππ6 γεῦΌο 5» 3» 3- εἴπερ γε 
1, 7» 9 Πυδηαοασαϊάετη. εἴτε --- εἴτε, 
Βίν---βὶ να ᾽ς τὰν 6, 6, 2ο. εἴτε---- 
εἴτε καὶ 3, τ, 40. εἴ πως, 5ὶ ἔογία, 
ἰϑῃϊδηΐθβ, 60 ΘΟΏΒΙΠΟ 4. 1,21: 1, 8. 
εἰ μὴ, 151, ο. ζμΐ. ἐπαϊο. 6, 3: ΤῈ 
6, το. 564 1, 7, τ8 οοαά. εἰ---οὐ μα- 
χεῖται. εἰ---οὐδ᾽ ὅμοιοι ἐσόμεθα 6, ὅ, 
16. εἰ---οὐδεμίαν, ᾿φαλπἀοηυίάεπι 7 τῷ 
1. 20. Οοπίτα εἰ μὴ, 1151, ῬΥΘΟΙΟΙ 
Ὡ: 5: δ. Ὁ τε δὲ μὴ, ΘΘί ΓΟ] 4, 3» 
6. ἢν μὲν---εἰ δὲ μὴ; 7.» 1: ὅτ: 

εἶδος, ζογτηδ, Βρβοΐββ 2, 3»1 
εἴδω. Ὗ. ἰδεῖν. οἴδαμεν, ἴ ΠΆΡΑ 2. 4. 

Δηοῖ. 
εἰκάζειν, ΘΟΠἤΟΘΙΘ, ΒΌΒΡΙ ΔΤ, ΟΡΙΠΔΙῚ, 

00». εἰδέναι, τ. 6, τι ; το, τό. ό,1, 
τό. ρᾶ58.1, 6, τ. εἴκασται, εἰκασμέ- 
νος; 5:τ|}}}5 5, 3. 123 4.1τῷᾶ., δ τ αν 

εἴκειν. ἔοικας φιλοσόφῳ, Βρεοΐετη ΡΒ1- 
Ἰοβορ ] ῬΓΘΘ ἰδ ἔββ 2,1, 18. οὐδενὲ 
καλῷ ἔοικε, ύ, 5, τῇ. 

εἰκὸς (ὡς) τηοτῖξο, ὩΟῚ ΤΠ] Τα 3, 4, 24. 
ὡς τὸ εἰκὸς 3,1,21. εἰκὸς ἥξειν 3,1, 
12. δοκεῖ μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶ- 
ναι 3, 2, 26. εἰκότα λέγειν, τοαπᾶ 
Ῥοϑβίιϊατα 2.3,6. εἰκότως, τηρ 1160 2, 
2..2. τΌ, 4. 18. 

εἶναι. προγόνων τοιούτων Ἠυ] αϑτηοα 
τη Δ] ΟΥἾθτι8 Ῥγορηδίτιμη 6886 3, 2, 3. 
ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων 4: 6, τ4. τῶν 
νικώντων. τὸ ἄρχειν ἐστί 2.1,4. ὑμᾶς 
ἑαυτοῦ εἶναι 5, 5» Ἶ: ἀπόρων ἐστὶν 

-- οἵτινες ἐθέλουσι 2.» 21. συπα ΠΕ 
ί σφισιν ἔσται 1, ἢ. 8. 2, 1, 10. 

εἶναι μετά ΤενοΣ Τ, 8.186 πρός τινος 

1,2, 11. εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη 6, 4, 22. 
περὶ τὰ ἐπιτήδεια, ἴῃ ςοΠρδταΠαΟ 
Ποτητηθαῖτι οὐοπραΐατῃ 6586 3» 5» 7- 
πρὸς ἡμέραν ἦν 4: 5521. οὐδὲν, ΡῬ͵ΙῸ 

ΠΪΏ11Ο ἀποὶ, ΠῸ]10 Ἰοοο ΠΌΤΩΘΓΆΤΊ 6, 
10: ἔστιν ἡμῖν ἡ ἀρχὴ πρὸς .»:- 
σημβρίαν μέχρι οὗ---τ, 7.6. τὸ ὄρος 
ἐστὶ πλέον ἢ ἐφ᾽ ἐῤομευ πὰ στάδια 4. 
ὅ,τι. 6, 4,1. ἦν δυναμένη Ὦ. 6. ἐδύ- 
νατο, ψϑϊεθδξ, οἴποιορθαῦ 2, 2.1 3: 
κατακεκανότες. ἔσεσθε ἢ. 6, 36. τὸ 
κατὰ τοῦτον εἶναι ΝΜ 6, 9. τὸ νῦν εἷ- 
ναι 3. 2, 32. ἔστιν οἵ, Βα ηΐ 4], 8}11} 

6,2,6. ἠν---οὗς τ, 5. 7 δηποΐῖ. ἔστιν 
ὅστις, τ, 6, ἢ; 8, 2ο. ἔστιν ὃς, τ, 6, 
ἡ. ἔσθ᾽ ὅτε 2, 6. ο εἴς. 

ἐθέλοντες, διιὰ Βροπίβ ό, 

΄ 

Δ,λω 
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εἰπεῖν, ἦαθογθ ΤῚ )38᾽ ΠΡ 4:2. τό. εἰς τὴν 
,, στρατιὰν τρ Ὁ, 5... 
εἴργειν, ΘΟΒΙθΘ ΓΟ, ΡΓΟΒΙθΘΓΘ 1,1, 5. 8; 

1.12. ὥστε μὴ 3, 3.16. ἀπὸ τοῦ 
ὕδατος 6, 2, 8. εἰρξόμεθα ἐκ τῶν Ἕλ- 
ληνίδων πόλεων Ὁ, 6, τό. 

εἰρήνην ἄγειν 2, ύ, 6. καταλείπειν, ΤΘ6- 
ΘΊΟΠοιη ρϑοδίδμῃ ΚΘ] ΘΓΘ 7» 7» 33: 

εἰς καλὸν, ΟΡΡογίιηθ 4; 7.3. εἰς ἀφθο- 
νίαν, ΘΟΡΙΟΒΘ, 5815 7. 1. 332. εἴς γε 
δύναμιν, ῬΤῸ νἹ 1018, ΒΌΆΠΙΠΠΟ βύπα!ο 
ΔαΒΙΙΟ 2, 3, 22. εἰς δικαιοσύνην, 
υοά αἰτποῦ δὰ δ 18π| τ. τὸ. 
εἰς φιλίαν, φαοα 84 ἈΤΑ]ΟἸ ΠΙᾺ ΠῚ αὐ- 
πρί 2, 6, 2ο. τὰ εἰς τὸν πόλεμον 
ἔργα 1, 9: 5. εἰς χιλίους, δα τη1}16 
1,8, 5. εἰς τρὶς, (6Υ 6, 4. 16, τ9. εἰς 
δύο ἡγεῖσθαι, ὈϊΏΟΒ5 ἄμοθγο 2.14. 20. 
εἰς πεντήκοντα, πῃ ΟΟΪΠΑΠΔΡΘΠΟΒ, 
αἷθ αἰξῥἐιιαϊηιο αοἱοὶ ἢ. 1. 22. εἰς τὴν 
στρατιὰν, 1ῃ 85 ΘΣΕΤΟΙ ΙΒ, Τ..2.. 2. 
τρέφειν πώλους εἰς δασμὸν 4, 5, 24. 
εἴς τὸ ἴδιον, 1 " 118 ΤΊΘῸΒ 7, 7» 30. 
εἰς τὸ μὴ ἢ: 8, 2ο δηποῖ. εἰς ὑμᾶς 
λέγειν, αἴσοΥΘ ᾿δᾶ νο5 5... 28ι.- Χεὶς 
τὴν στρατιὰν εἰπεῖν, τοθυτο δα δχει- 
αὔτη 5. 6, 37. εἰς τὴν ἑσπέραν, 50 
ΨΕΒΡΘΥΆΙΩ 3.1,2. εἰς τὴν νύκτα, ἨΟ- 
αἴθ 4, 5.13. εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω 1, 
Ἴ»1. εἰς τὴν ὑστεραίαν 2, 2, 25 6ἴα. 
εἰς ταῦτα, ἴῃ ΠΒ ΤΟΌῸ 5 4,1, 28. εἰς 
ἐπήκοον στῆναι, βίατΘ 6 40 ἰοοο δὰ- 
αἸχ] ροβϑϑθηΐ 2, 5», 28. εἰς πολεμίους, 
οΟὨΐχα, ΠΟΒίθ8 4, 5»18. εἰς τοὺς βαρ- 
βάρους, 1 ἸῺ θυ ταπη ὈΔΙΔΙΟΥΌΤΙΩ 1. 2. 
5. εἰς Ταόχους, ἴῃ ἄργῦπὶ ΤΓΔΟΟΠο- 
ΤΌΓΩ 4, 7.1. 

εἷς ἕκαστος, ἀπιυιβαυΐδαμθ 6, 6,12. πλεῖ- 
στοι ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν 1, 9; 
12. πλεῖστα εἷς γε ὧν ἀνὴρ ἐλάμ- 
βανε 22. ὁ εἷς λόχος 4, 7.9. ἕνα μὴ 
Ἐπ. 112. 

εἰσακοντίζειν, ἸΛΊΤΟ τηϊδῦοτθ δου] 7, 

᾽ 4» "ὦ εἰσβαίνειν, ἸΆνΘΙΏ, 5. 7» 185. 
εἰσβάλλειν, ἸΗΓΓΆΓΘ 1, 2; 21. 5; 4; 1Ο. 

ἸΠΠΛΠΔΙ 1, 7, 15. 
εἰσβολὴ, δαϊύιιδ, ἔδτο65 1, 2, 21. 

βολὴν ποιεῖσθαι, Ἰλίγαγ8 5, 6,.7. 
εἰσδύεσθαι, Ἰηΐγαγο, 56. ᾿πΒΙΠτιδγΘ ἴῃ 
δυϊ πὶ ἡ. 5:14. 

εἰσελαύνειν εἰς τὴν πόλιν, ἸΗΓΎΔΥΘΊΙ, 2, 
26. 

εἰσιέναι, Ἰπίταγ6. εἰσήει αὐτοὺς ὅπως ἂν 
καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται, ο0- 
σἰίααπί 6, 1, 17. 

εἴσοδος, ἘΡΕΙ͂ 45}.3..,3: ἴα τ, 
εἰσπηδᾶν, ἸΠ511116 1, 5, 8. 

- εἰσπλεῖν, ΠΔΥῚ ἸΠ γα] 6, 4.1. 

3 
εἰσ - 
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εἰσπίπτειν, ἸΥΓΠΤΙΏΡΘΙ 1, 10,1. 79»1,18. 
εἰστρέχειν, ἸΥΓΘΙΘ 5, 2,916. 
εἰσφέρειν, ἸΏ ΤΟΥ 6. 15 ὅν ἘΠῚ 2 ν 21. 
εἰσφορεῖν, Ἰπηρογίαγ8 4, ύ, 1. 
εἰσωθεῖσθαι, ἰ ἸΥΓΌΤΩΡΘΙΘ 5, 2, 18. 
εἶτα, ὕστη 1..5..10; 123 ύ, το... γΥῶδ, 

πρῶτον 1, 3, 2. 
ἐκ τοῦ δικαίου, Ἰαϑίθ 1, 0,19. ἐκ παν- 

τὸς τρόπου, αἸΟΥΒ ΤΠΟ60 2,1, 42. 
ἐκ τῶν παρόντων 3, 2, 3 ΔῃΠοῦ. ἐκ 
τῶν ὑπαρχόντων 6, 4,9. ἐκ τῶν δυ- 
νατῶν, ῬΤῸ ν]ΡΊΌτι8, ΡΥῸ ΡΥ ΘΘΒΘΏΪΙ 60- 
ὈΪᾶ 4. 2. 22. ἐκ χειρὸς, ΘΟΙΏΪΠῈῸΒ 5» 
4:2: ἐξ ἐπιβουλῆς, 1Π51610868 6, 4; 
Ἴ. ἐξ ἀριστερᾶς, ἃ 5] Ἰδίτα 4, 8, 2. 
ἐξ ἀπροσδοκήτου, ΘΧ ΠΏΡΙΌΥΒΟ 4: 
1, 1ο. ἐκ πλείονος, ἸΟΏΡΊΙΙΒ, 1, 1Ο, 
11. ἐκ πολλοῦ, 6Χ ἸΟΩΠΡῸ ΙΠ΄ΘΓγ 8110 
3, 3»9: ἐκ τόξου ῥύματος 15. ἐκ 
τοῦ ἐναντίου, 6Χ Δάν ΘΥΒῸ τ..9: 9.28. 
οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα, ἐπὶ δάτερα ἘΠΕ 
85» 10. ἐκ τούτων 1, 3. 11. Ἴ: 0, το 
οἵ ἐκ τούτου ἘΠ ΩΣ 13, Ροϑβύ Πα. τοῦ- 

Το δὲ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι 29 

6, 9. ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου 
τρόπου 2, ύ, 8. ἐκ τῆς ψυχῆς φί- 
λος 7. 7. 43. ἐκ τίνος ἐπλήγης αυᾶ- 
ῬΙΌΡΓΘΥ 5. ὃ, 4. ἐκ τούτου, ὨΪΠΟ, 40 
αοῖο τ, 6, ὃ; 2, 17. ἐκ τοῦ ἀρίστου᾽ 
4,6, 21. ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρ- 
μακοποσίας 4, 8, 21. ἴσπῃ, ἢ) αρο- 
αἰοβδὶ, 5. 2,1. ἐξ ἴσου ἐσμὲν, ΘΔ άθῃη 
ΒΌΙΩΙΙ5 ΘΟΠἸ ΟΠ 3, 4, 47. ἐκ τού- 
του, Ὦδο (6 οδιιδᾶ 2. 6, 4. 2; 2. 89 ὃ. 
ἐξ οὗ, φυδρτορίοι 6, 4,1 1. ἐκ τίνος, 
αὰδ 46 οατιδα 5, 8, 4. ἐκ διαβολῆς, 
ἐξ ὑποψίας, ῬΓΟΡΙΟΥ 2. 5» δ: ἐκ 
βασιλέως δεδομέναι τ, τ, 6. ὁμολο- 
γουμένως ἐκ πάντων 1, 6, 1. φῶς ἐκ 
Διὸς ἰδεῖν 2,1.12. ἐκ τοῦ στρατο- 
πέδου ὁρᾶν, 6 ΟαΒίγ18 νἹάογο, ἢ. 6. 
ἴῃ σα ΒΤ18 νὙἹΘΥΘ 68, «ὐῷ Ποραμῃΐ ἴῃ 
ΟΔΙΏΡΟ 2, 5, 38. οἱ ἐκ τοῦ πεδίου 
ἔθεον, 4] ογαμῦ 1ῃ ΦΆΤΩΡΟ, Ἰπ6θ 
Ουγγ θδηΐ 4,6, 25. οἱ ἐκ τοῦ ὄρους 
καταβαίνοντες, 4] εγδηῦ ἴῃ τηοηΐβ 
οὕτη ἀοβοθηογθηΐ 7. 4,12. Οοηξ, ᾿, 
2. 18: ἅν. 5. 20. 

ἑκασταχόσε φάσκοντες εἰδέναι, (αὶ 51η- 
συδβ ΥΘΡΊΟΏΙΒ. ραγΐθβ, ἴῃ 18 1ὐεῦ 
[ογϑί, 56 πΟ886 αἹοθθαηΐ 2, 5, 17. 

ἕκαστος οἴ ἕκαστος ὃ, 1, 8,9. ό, 3,1. 
, 7» 4»14» 15. 
ἑκάστοτε, ΒΘΙΊΡΘΥ 2, 4, 10. 
ἑκάτερος. τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκάτερα, 8ΔῸ 

αἰγτάααθ ραιΐθ νἱδθ, αὐππαᾳθ 5, 6, 7. 
ἑκατέρωθεν, αὐσπαῦθ 1, 8,12. 6..4. 2. 
ἐκβαίνειν, ΘΟΥΘα], » ΑΡΕΘ σοι 6 ὩΔΥΙΌτι5 

5.4,11. ΟΥ̓ΔΘΥΙΘ, ΘΙΏΘΓΡΌΓΘ 4;2,2 οἷο. 
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ἐκβάλλειν, ῬΤΟ]ΊΓΟΥΘ 2, 1, 6. ἐκβαλ- 
λόμενοι, ΘΠ ΘΧΟΪτΙΒῚ ατῦθ ΠΟΒΕΡΙΒ 
ΟὈἢ] ΠΟΘ ΗΓ ἢ, 1, τό. 

ἔκβασις, δαϊίτι5 δα τηοηΐ!5 ᾿πιστιπῃ 4,1, 
20: “8. αἰ δαάνη! ὦ, ἢ..96. οΥ: 

ἐκβοηθεῖν, τἀ δυιχΊ] απ ΘΧΟΌΓΤΕΙΘ 7: 8, 
ΤΕ. 

ἔκγονοι, ῬΟΒΙΘΙΙ 3, 2, 14. τὰ ἔκγονα 
ἔωῖαβ, ΡῈ] 4, 5, 25. 

ἐκδέρειν, ουαἴτη ἀθίγΔΉ ΓΘ 1, 2, 8. 
ἐκδιδόναι, ἀεάοτε 6, 6, τ8. ἐκδεδομένη 

παρ᾽ ἀνδρὶ, πιιαρύστη ἀδία 4, 1. 24. 
ἐκδῦναι, 88 ΘΧΤΙΘΙΘ 4. 3, 12. 
ἐκθλίβεσθαι. τίει Ῥτθτηϊ, τὸ 46 Ἰοσο πὸ 
ἀδίτσιι Δ γ15 3, 4, 10. 20. 

ἐκκαλύπτειν τὰς ἀσπίδας, οἰγρεῖβ ἰοριι- 
τηθηΐᾷ αἀθίγαῃεσ 1, 2, τό. 

ἐκκλησίαν συνάγειν 1, 3, 2 οἷ ἐκκλη- 
σίαν ποιεῖν 1, 4, 12 ΘΟΠΟΪΟΠΟΠῚ Β8- 
ὈεΓα. 

ἐκκλησιάζειν, ΘΟ ΠΟΙΟΠΘΙῚ ΒΑΌΘΓΒ 5,6, 58. 
ἐκκλίνειν, δα ἔπρσδτη ἸΠΟΙΙΠΔΥῚ 1, 8, το. 
ἐκκομίζειν, ΕΧΡΟΙΈΔΓΘ Ι, 5, 8. ΘαΌΟΕΓΘ 

6, 5, 56. 
ἐκκομίζεσθαι, ΕΧΡΟΥΐΔΥΘ 5. 2, 10. 
ἐκκόπτειν, ΘΧΒΟΙΠΠΕΥΘ, 6 αγδογίφιιδ 1, 

4. 1ο. 
ἐκκυβιστᾶν, ἴῃ οαραΐ 56. ῬΥδθοὶ ἔθ 

ΡΙΟΊΙΟΘΓΘ 6, 1, 9. 
ἐκκυμαίνειν, ΘΧΌΠΟΔΙΘ 1, 8, 18 46 6χ- 

δὐοῖτπι Ρτοσθαθηίθ. κυμαίνειν τῇ πο- 
ρείᾳ Ατἰδίοί. Η. Α. 5, 1. τῆς 
στρατιᾶς τὸ πλεῖστον κυμαῖνον Ῥ]αί. 
ῬοῃρΡ. ο. 69. 

ἐκλέγειν, ΘΡΈΓΘ, ΘΧΊΤΊΘΓΘ 3, 3, 10. 
ἐκλέγεσθαι, 5101 ΕἸ σΘΓΘ 2, 2.11. 5.6, 

20. 
ἐκλείπειν, ἀοἤσογοθ, εἷδ πῖσθ {ἰψιοξαοία 

4: 5.15. 566685 5185 ΓΘ ΠΟΠΘΙΕ 7, 
4: 2. 4.1, 8. πόλιν εἰς χωρίον, ΕΧ 
ὌΓΡΘ ΤΗΊΡΤΑΓΘ ἴῃ 1, 2. 24. 2, 4, ἢ. 

ἐκμηρύεσθαι, ΘΧΡΠΟαΙ, 6 ασηιῖπο 
ἐγαπϑοιηΐθ Ρ6᾽ ροπέεσηι, θαίΐοηι, απ- 
σικέϊαβ, Ορρ. ἀθρόον πορεύεσθαι 6, 
ἄν 221 

ἐκπέμπειν, ΟΥΑΙ ΓΕΥΘ 2. 2, 24. ἐκπέμ- 
πεσθαι Δ 856 Θἰηϊτίογθ, αἰτηϊίογα 5; 
Σνς 

ἐκπεραίνεσθαι, ῬΕΥΗΟΙ, Βιιοσεάογα 5, 1, 
12. 

ἐκπηδᾶν, ΘΧΒΙΠΤΟ 7, 4. τό. 
ἐκπίνειν, ΘὈΙΌΘΓΘΊΙ, 9, 25. 
ἐκπίπτειν, τιϑα ΓΑ ΡΊΟ 1 11{π|5 6]16] 6, 2, 

2. ἢ. 5» 12,13. ἐκ τῶν οἰκιῶν, 6χ- 
Ρ6]1 εχ αϊθὰβ 5, 2,1. ΘΧΡΕ]] οχ 
ΤΕΡΊΟΠΘ ἤ, 2, 32. ἐκπεπτωκότες, 6Χ- 
ΒΆΪ6Β 1,1, ἤ. ἈΠ ᾿δοθηΐθβ 2, 2, 
τὸ. ἘΠ ΕΒ ἫΝ πὴ τε δὲ 
ὁδοῦ, ἀεῇθοίεγα ἃ νἱᾶ 5, 2, 21. 

ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

ἐκπλεῖν, α Ῥοπΐο Ὠδυρατα 5, 6, 21, 
5ῃ Ὁ. 2. ΠΗ: 

ἔκπλεως, ἸπίαρῈ 7, 5, 9. 
ἐκπλήττεσθαι, Ρεγου αὐ Ἰοοο τηονϑᾶ- 
ΟΤΙΒΊῚ, 8, 20. ΠΟΙΠΙΠΟΥΘΙΙ γα] 46 Τὰ 
ἸηορΡΙ Πδίδ οὕ ῬΘΓΟΌ]Ο 1, 5, 13. 2, 2, 
18. τη.» ὁ; “ἢ: 

ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, 6 τηραϊο {Ο]]6 6 1, 
6, 9. εἶναι, ἀτποῦατη 6888 2, 5» 29. 

ἐκπορεύεσθαι, Ἔχῖτα, Ῥτοβοϊβοὶ 5,1, 8. 
6, 6; 31]- 

ἐκπορίζειν, ῬΥΦΌΘΓΘ 5, 6, τ0θ. τροφὰς 
ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζε Ῥ]αίο Ῥγοΐεα- 
ΒΌΓΘ Ρ. 108. 

ἐκπώματα, Ῥοστ]8 4. 3, 25- 
ἑκταῖος, α16 Ξοχίο 6, 6, 58. 
ἐκτάττεσθαι, ΔΟΊΕΙΩ ἸΠΒΓΓΘΙΓΘ 5; 4, 12. 

“ἀν ϑὶ 
ἐκτείνειν, Θχίθ Πά6γ6 3, 8, 14. ἐκταθεὶς, 

ῬΟΙΤΘΟΙᾺΒ 5. 1: 2. 
ἐκτρέπεσθαι, ἀΘ νἱὰ ἀεοβθοΐεγα 4, Ρ, 

ΤῊ: 
ἐκτρέχειν, ΘΧΟΌΓΒΙΟΠΘΠΙ ἴδοθγθ 5. 2» 

1.5 ἃ. τό. 
ἐκφαίνειν τὸν πόλεμον, ἃρετία 886 δ8ο- 

βΒίβ  ΘΌΓΟΘΙΘ 2. 1, τό. 
ἐκφέρειν λόγον, αἀἸνυ]ράγα ΥἹΠΠΟΙΈΤΙΗ 5. 

6, τῇ, 29. εὐχὴν 1, 9; 11. πόλεμον 
4..2: 50. 

ἐκφεύγειν, Εἴ Πρετο, πρὸς τῶν Ἑλλήνων 
1, 1Ο, 8. μικρὸν ἐξέφυγε μὴ κατα- 
πετρωθῆναι 1, 2, 2. 

ἐλάα, οἶϊνα 6, 4, τό. ἡ. 1: 37- 
ἐλάφειος, σοΥνΊΠα8, κρέα 1, 5: 2. ἡ 
ἐλαύνειν, ἸΤΓΌΘΓΘ, 1, 8, 1Ο. ΘαΌΪΑΥΒῚΙ, 

1ο, 15. 7. 3. 44. ἀποοτὸ εχογοϊξαπη 
Ι, 2. 22: ἢ» 7- ἄντίου οι 
ἐλῶντα τ, 8, το. ἐλάσοντας ἢ: ἢ» 
55. ἃΠηΟΐ. ; 

ἐλαφρὸς, Ἔχ ρεαϊδιδβ, {ιθ πὴ ΠΪΠ1] ΟΠΘΓΙΒ 
Ἰπηρδαϊδ, απὸ τϊητιβ ἔδ0}16 ἔαραΐ 2, 
84. 6. 4, 2, 27. ἐλαφρῶς μάλα, 
ΒΌΓΤΩΤΩΔ ΟἿ ΔΊ ΠἸΔ16 7, 3. 58. 

ἐλέγχειν, ῬΕΙΟΟΠΙΔΙ 3, 5. 14- ΘΧΆΙΗ]- 
ΠΕΙῈ 4; 1, 224. ἐλέγχεσθαι διαβάλ- 
λοντα; 25 5.5 27. 

ἐλελίζειν, ἔλελεῦ ΟἸΑτηΔΓΘ τ, 8, 18. 5, 
φι, τάϊ 

ἑλληνίζειν ἠπίστατο, ατδοοα βοϊεραΐ 7, 
ἤ. 3» 25. ἰ. 4. συνίει ἑλληνιστὶ τὰ 
πλεῖστα ἢ, 6, 8. 

ἐλπίζειν, Ορ᾿πᾶτὶ οὐτὴ ἱπῆ, 801. 6, 5, 
τή. 

εἐποδν ΠΟΠΒΟΘΠΘΥΒ, ΠΑΡΕΒ 1, 3, 
17: 4» 7- Ἱἱπρτοαϊ ἤπνίαπη 4, 3, 20. 

ἐμβάλλειν, Ἰπναάθτα, ᾿τηρθίπιμη ἔβοθῦα 
ἴῃ Ποβίθιπ οατῇ ΘΟΡΙΪΒ 1, 8, 24. ἴῃ 
ΓΕΡΊΟΠΘΠΙ ᾿ΓΓΕΙΡΌΟΏΘΠΙ ἔδοαγα 3, 5» 
τό, τὴ. ἸΠίΤΑΓΒ 4: 7, 20. 5.» 160.) 19. 

ον 
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δ ραδιιῖο οὐγιοϊοηαίο οῳιβ τ, 9, 27. 
πληγὰς, ῬΕΪ]ΒΑΥΘ 1, 5, 11. μοχλὸν, 
Ῥδϑϑα]ατη ΟὈΘΘΥΘ 7. 1, 12, 15. ἴῃ- 
ΠΊΘΥΘ, ὧδ ἤιυθῖο 1. 2, 8. 4, 8, 2. 

ἐμβιβάζειν εἰς πλοι, παν!θτι8 ἸΠΠΡΟΠΘΓΘ 
Π σΠτ- ἐμβιβῶ Ταῦ 5; 7. 8: 

ἐμβολὴν ποιεῖσθαι, ἸῃΤΑΥ 4, 1, 4. 
ἐμβροντήτους ποιεῖν, τυοΐ ἐοηήΐγι οὐ ζιι- 
ηυθ υδϑὶ αἴΐϊο ηιοάο ἐξα ὕθυυθευθ οἵ 
ΒΕ ΡΙ 05. 5θὰ αἰζοηῖῖοβ τθάᾶθγθ, τ 
νοΐ ρίαηο βιίαπι βαϊμέθην που ἰγανΐ υοΐ 
ρογυθῦϑα οἱ ϑδἱδὶ ρεγηϊοίοδα ἐμθαηέ 
Οοηϑδίϊία 2, 4. 12. 

ἐμεῖν, νΟΙΠΘΤΘ 4; 8, 20. 
ἐμμένειν, ΤΏΔΠΘΙΘ τ. 7; 17. 
ἔμπαλιν, τοὔμπαλιν, ΘΧ ΟΟὨΓΓΔΤΊΟ ἢ, 7; 

6. ἄπιμεν τοὔμπαλιν, ΥΘῖΥΟ 1, 4; 15. 
ἐπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν, 3, 5» 13. 
θέοντας εἰς τοὔμπαλιν 4,3, 21. τοὔμ- 
παλιν ὑποστρέψαντας 6, 6, 58. 

ἐμπεδοῦν τοὺς ὅρκους, βά6Π) ΒΕΥν ΓΘ 
Ἰατοϊυταπαο ἀαδίδτη 3, 2, 1Ο. 

ἐμπείρως ἔχειν τινὸς, τιδὰ σορηϊθατη 
ΠΔΌΘΓΘ Δ] πΘτη 2, 6,1. 

ἐμπιπλάναι ἁπάντων τὴν γνώμην, ΟΠῚ- 
ΠΤ) ΔΠΊΤΩΟΒ ΤΌΡΙΘΥΘ 806 οὖ ρῖὸ- 
ΤΩΪΒΒῚ5 1, 7, 8. οὐκ ἐνεπίμπλασο 
ὑπισχνούμενος, ΠΟ 88 {18 08118 ΡΟ]]1- 
σοπμαᾶο, Ἰαἀθηαθπὶ ΡΟΙ ΠΟΘ ΌΔΥ18. οἱ 
ΒΡ6 Ἰαοΐααβ ΔΗΪΠΊΟΒ ΠΟΒΙΤΟΒ 7,» 7» 
46. 

ἐμπιπράναι, ἸΠΟΘΠ ΘΓ 4, 4,914. 5» 29 3. 
ἐμπίπτειν, ἸπΟΙάΘΙΘ 4, 8, 11. 5.» 7» 

δ τὶ: οἱ πολέμιοι εἰς τεταγμένους δ. Ἐν 
, 9: ἕννοια 3, 1, 13. λύττα ἢ)» 7. 20, 
ἔμπλεως, ὈΙΘΏΤΙΒ 1, 2, 22. Δ ΠΟ. 
ἐμποδίζειν, ἸτηρΘα, ΓΟ 4, 2, 20. 
ἐμπόδιον, Ἰτηρααϊτηθηΐατη 7, 8, 3. ἐμ- 

πόδιος 4. 
ἐμποδὼν εἶναι, ΟὈδίαγ6, 4, 8, 14. 5» 7» 

1Ο. τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ, ᾳυἱᾶὰ οὉ- 
βίαί 4110 ΤΩΪΠΤΙΒ 2, 1, 12. 

ἐμποιεῖν, Ἰηἀθοογ ἴῃ ΔΏΪΠγ Τὴ Δ] ΟΡ τΙ8 
ΣΕ 8. ΤΟ. 

ἐμπολᾶν, νΘΠοΓ6 7, 5» 4. 
ἐμπόριον. ἴοΟΥ ΤῺ 1, 4; 6. 
ἔμπροσθεν 1) ἀ6 ἴοοο: τὰ ἔμπροσθεν, 

αὐδ δηΐθ ὩῸΒ βυπί 6, 1, 14. οἵ 
ἔμπρ. ῬΙΊΟΥΕΒ 4» 5» 20. 2) α(6 ἔθγι- 
ΡΟΥΘ: ἡ ἔμπρ. προσβολὴ, ἩΌΡΘΙΤΙΒ 
πηρθίμ8 2, 4: 2. 

ἐμφαγεῖν, ταρίϊτη ΘΕΥ6 4, 2.1; 5» 8. 
ἐμφανής. Υ'΄. ἐν. ἐμφανῶς, Ῥδ]ΔΠ 5, 4; 

838: 
ἐν τοῖς φίλοις εἶναι, ἴῃ ἈΡΎΟ ΔΙΩΙΟΟΙΈΠΙ 

5» 4. 32. ἐν αὅὁ υἱοϊυα ἰοοὶ 1, 9. 2. 
5» 5»4. 6,4, τ. ἐν τῇ θαλάττῃ, δὰ 
ΙΩΔΙΘ 1, 4,6. κώμῃ, ἀρτα νἱοῦτ 4; 
ἢ. 22. ἐν ᾧ, Οὐπι 4. 2. 10. 5, 1, 
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17. ἐν τούτῳ, ἸΠὨΓΟΙΙΠ 1, 1Ο, 6. 5, 
2, 20. 6, 2. ἐν τῇ στρατιᾷ βου- 
λεύεσθαι, γτοΐοτγα δα θχθγοϊ τη 5, 9, 
8. διαφθείρεσθαι ἢ, Ἴ, 37. ἐν ταῖς 
σπονδαῖς, [ΒΓΏΡΟΥΘ ἸΠΟΙΙΟΙΔΓΙΠῚ 3, 1» 
Ι. ἐν ῥυθμῷ, δὰ ΤυὺυϊηοΓΌΠ 5» 4; 14. 
6, 1, 8. ἐν τῷ φανερῷ 1, 3, 21 οἷ 
ἐν τῷ ἐμφανεῖ 2, 5: 5.» 25) ΡΔΙΆΠΏ. 

ἐναγκυλᾶν, 8 ηΐαΓ6, δΙηΘη Π) 81]1- 
ΘΌΤΘ 4; 2,290. ϑαυνίαβ δὰ ποιά, 
9. 56 Ἰογυχη ΤΠ οΥρσία[ ΔΙ] 6η- 
ἴυπη, 40 τηραϊα Παβία το! σαῦαγ οὗ 
Ἰδοιαγ. [16 τϑοοα μεσάγκυλα 1Ἰη- 
[οΥργθίδηϊαν ϑὅσμο]α δα Επαγ. Αη- 
αὙΟΙΏ. 1134. 8116 δα Ῥῆοη. 1148. 
Ργοὸ ἀγκύλῃ Ὀδοῦϊο αὐπηΐαγ ἰηρθ- 
ΠΪΟ86 δρίδίο [π00]86 ᾿ΠΒῈ]ΔΥΓη τηδ- 
ΤΊ5Β. ΔΒΓ 118, ΠΘΙῚ ΡΙΠΧΙΐ οὐ 680 11ρΡ- 
8:10 ὙΥὨΙ6 Ποῖθο παοΐ, διαινυαϊηὲς Ὁ. 
62 εὖ Ἠπυπίει Ρ. 20 νϑυβιοῃἹβ ΕῸΥ- 
βίθσιδηρο. 5ΟΗΝ. 

ἐναντίον τινὸς, ΘΟΥΆΤΩ ΔΙΙατι0 7, 6, 22. 
ἐκ τοῦ ἐναντίου 4, ἤ. 5. ἐναντίοι, 
ΕΧ δάγθιϑο 4. 2. 28. τὰ ἐναντία 
στρέφειν, ΘΟΠΥΘΙΟΥΘ 86 ΤΘΓῸ 22. 
τἀναντία ποιεῖν τινα ἢ, ἸΟΏρΡ6 ΔῈ Γ 
ἰγδοίδυβ αυδη 5, 8, 24. 

ἐναντιοῦσθαι, Δαν ΟΥΒΑΙΙ, τινί τινος ἢ. 

1. 
ἐνάπτειν, ΠΈΣ 18 {τὴ 5» 2, 2459 25 8Π- 

πού. 
ἐναυλισθῆναι, ρῬεΥΠΟΟίΔΙ6 7; 7. 8. Δη πού, 
ἔνδεια σφοδρὰ, στανὶβ Ῥθηστα οοΙη- 

ΤΩΘΔΙΠΒ 1, 10, 18. αδροβίαβ 7. 8, 6. 
ἐνδείκνυσθαι, ἀεοΥΩΠΟΠΒΊΓΕΓΘ, εὔνοιαν 6, 

10. 
ἐνδεῖν, ΘρσΟΥΘ 6, 11, 21. ἐνέδει πολλῶν 

αὐτῷ, ἀδεογαπῦ οἱ ΠΟ ρϑιοδ 7,1; 41. 
ἔνδηλος, τηδηϊοβίτιβ 2, 4. 2; 6; 18. 
ἔνδημος, ἀπὸ τῶν ἐνδήμων ἢ, 1, 27 8ῃ- 

πού. 
ἐνδίφριος, 4] Δ Ὁ 4114 οὸ σοΘ πᾶ ΘΧΟΙΡΙΓαΓ, 

σοηνῖνα, σΟΠΒΘΒβΟΥ, ρα Τήγαρεο, 
φιὴ ποῦν ἰθοίδ, δα ϑοἰϊ5 εὐἰοθαηζι" 
ἡ ΟὈΉΡΙ 5. 7..22, 23. 38. 

ἔνδον, ᾿πύίτι8, ἴῃ ὉΡΌ6, ᾿πὐρῶ ποθ η]ᾶ ἢ; 
1. 17. 8286. ἴῃ δαϊθιδβ ῥδα. το. πῃ 
ΨΙΟῸ 4. 5; 24. 

ἔνδοξος, ΟἸΔΥ5, οἰωνὸς, σίοτῖθθ ᾿πᾶθχ 
ΕΕΡΟΥ 

ἐνδῦναι, 5101] ἸΠαΊΙΘΥΘ Ι, 8, 2. 
ἐνέδρα, ᾿π516186. ποιεῖσθαι 4, 7, 22. 
ἐνεδρεύειν, ἸΗΒΙΙΔΙΙ 1, 6, 2. 4,1, 22. 
ἐνεῖναι, Ἰπι6556, 1ἢ ΓΕΡΊΟΠΘ 1, 5» 1, 2. 
ἐνεὸς, ΒΓ 4, 5» 32. 
ἐνετὸς, ΒΌθογπδίαϑ 7, 6. 41. 
ἐνέχυρον, Ῥἱρτιβ 7, 6, 28. 
ἐνέχεσθαί τινι, ἱτπιρααϊζιτη 6588 7; 4. 17. 
ἔνθα, ΟΌΙ 1, 8, 1 οἷς. α0, Πα 1Π 
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Ἰοσμ 2, 3,10. 550, 21. 400 ἔδοείο, 
ΔῸ 60 ἰΕΠΊΡΟΓΙΕ, 7. 5» 15. ἴστῃ 4. 1, 
τῆς τ ἔνθα δὴ Ἐς, 8... .2. 1. 10: ὃν- 
θαπερ, 4: 8, 25. 6Ἃ. 4. 9. 

ἐνθάδε, ᾿ΐῈ 4. 3, 2. 7.3, 5- Ἦπς 2, 
ἔνγ4.: Ἄν, δ μετ ὑς- δι 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν, Ὠϊπο 1Π1πῸ 4, 6, 12; 
δ: αὐϑὲ πν ἢ.» "Ὁ. ριον σης δου, 
ΕΧ υἱγδαι ραγίβ νυ]δὲ 4, 2, 28. 5» 
ἍΠΑΣ 

ἐνθένδε, Ὠϊπο 5, 6, το; 7; 5. 
ἐνθυμεῖσθαι, σορἸζαγΘ 2, 4; 5. 3. 1, 2. 

ἐντεθύμημαι, ΔηϊΤηΔ αν ΑΙ 3,1, 42. 
ἐνθύμημα, Ἰπνεῃΐξατη 3; 5; 12. 
ἐνθωρακίζω ἢ, 4. τό. 
ἔνι, Ἦ. 6. ἔνεστι, Ἰηδιιηΐ 5, 2, 11. 
ἐνιδεῖν τινι, νἸά6Γ8 6586 1ῃ |17Ὲ0 7, 7; 

ἀντι ΤΕΣ ᾿ 
ἐννοεῖν, ἸΠ 6] Πσ ΓΘ 2, 4, 5. ΟσΟρΊΔγ6 ὅ, 

1, 20. ΘΧΟΟρΊζΑγΕ, ὁδὸν 2, 2, το. 
ἐννοεῖσθαι, ΘΟρΊΓΑΥΕ 3.1. 3. ΥΨΕΙΕΙΙ, 
ΒΌΩ: μὴ 0. 35.15.. Ὁ..1..28.᾿ ταδῇ;. 4. 

πον τὴν τς 
ἐννοια, ᾿ορηίδί!0 3,1. 12. 
ἐνοικεῖν, ἸΠΟΟΪ]ΕΙΘ 1, 2, 24; 5. 5. 5» ὕ, 

σῃν 
ἐνόπλιος ῥυθμὸς, τιπΊογτβ δὰ 6 

ΒΔΙΓδηΐ ΔΥΓΊΔΙΙ ὁ, 1, 11. 
ἐνορᾶν πολλὰ, τηυ]ῦα ἴῃ τ ἀδβρυεῃθη- 

αΘΥΘ, ΠΌΔΓΘῚΙ, 3, 15. Υ. ἐνιδεῖν. 
ἐνοχλεῖν τῇ εὐδαιμονίᾳ, (γῦατα αἰίθ- 

ΤΙῈῸΒ [6]]1οἸ δύθΠ) 2, 5, 12. τοῖς κέρα- 
σιν ἢ, 4,21. 

ἐντάττεσθαι. ἸπίεΥΡΟΠΙ 2, 2, 18. 
ἐνταῦθα, Ὦτιο, 1116, 60 1, 10, 13. 17. 3» 
ον: πεν 1} 1.5, στ , ὦ, 
18. μέχρι ἐνταῦθα, τις ἀϑ4ὰ6 5, 
» 

ἐντείνειν πληγὰς, γΕΥΌΘΓα Ἰηΐθη θα 2, 
“4.4: 

ἐντελὴς μισθὸς, ἸῃϊΕΡΥ ΤΠ ΒΕΙΡΘΠἸπΠῈ 
Ι, 4» 13. 
ἐντέλλεσθαι, τιλη 878 5.1, 123. 
ἔντερα, ἸηςΘΒΓΠ8 2, 5.» 32. 
ἐντεῦθεν, Ὠϊηο, ΔΌ 60 060 1, 2, 19. 2: 

2. Ἴ-. 5» 4. 26. δὉ δος ἰδιροῦ ὅό, 
6, τ. ααδρτορίοι 6, 4. 15. 

ἐντιθέναι φόβον, ταθγατη ἱτηπηἸ θυ 7, 
4: 1. ἐντίθεσθαι, 5ι1ιἃ ἸΤΩΙΡΟΠΕΓΙΘ 1, 

,) Ὁ 1: 8» 7» 15. ΤΙ 
ἔντιμον εἶναι 5, 6, 22 6ἐ ἐντίμως ἔχειν 

5» 1, ἢ 68ὲ ἴῃ ὨΟΠΟΥΙῈ 6586, γΔ]6ΓῈ 
δαοίογιδίθ. Οὐπίσα Ρ]αΐίο Ἐβρ. 7, 
Ρ-. 155 ἐντίμως ἔχειν οἱ ἄγειν δοῖϊνα 
ΠΟΐΙΟΠ6 ΡΟ, ΠΙΒῚ ΠΟΘΙ] 6 ἄγειν 
ΒοΙΙ θα πήστηῃ δῦ. ΒΟΉΝ, ἐντιμοτέ- 
ρους καταστῆσαι ὅ, 53, 18. 

ἐντόνως, ΘΠΪΧΘ ἢ, 5» 7 δηποῦ. 
ἐντὸς 6. σΚ6Π. ᾿ηΐγχἃ 2,1, 11. 6, 4, 2. 

ἐντὸς αὐτῶν 1, το, 3. τῆς φάλαγ- 
γος, δα 6, », 7. ὀλίγων ἡμερῶν ἢ» 

πὰ τὰ 
ἐντυγχάνειν, ἩΒΠΟΙΒΟῚ Ὁ ΟἿ Ιἤ. ἔογίθ 

ΥΘΡΕΙΓΘΊΙ, 2, 27. τάφροις, Ἰποϊά 68 
ἴῃ ἔοββαϑ 2, 3, 10. ποίου, σαβα 
οἴεπμάθγε 1, 8, το. ἐντυγχάνων (ὃ 
ἀεὶ ὑμῶν), 4] νεβίγιιπι “ΌΟΥΒ ἴθια- 
ΡΟΥΘ οᾶδι δἰιου 2, 2, 31. 

ἐνυάλιος, Μδ78 1, 8, 18. 5» 2» 14. 
ἐνύπνιον, ΒΟΠΊΠΙ ΠῚ ἢ, 8. 1 δηποΐῦ. 
ἐνωμοτία, αᾳυδτία ΡΒ ΟΕοπίαΣΙδ8. 3, 

4, 22. 4, 3, 26. ἐνωμοτάρχης 3; 4» 
δὶ 

ἐξαγγέλλειν, ΒΞ ΠΟΙΑΓΘ 1, 6. 5. 2, 4» 
24. 

ἐξάγειν, Θἀοεῖα 5, 1, 17: 2, 1. 51Π6 
δΟσα8. 6, 4, 9. 19; ὅ, 36. 

ἐξάγεσθαι, Ἰταρ 6111, δἀάτιο! 86ῳ. ἔῃ. 1, 
Β. ὩΣ 

ἐξαιρεῖν, ΘΧΊΠΊΘΙΓΘ, ΘΧΒΘΟΔΙΒ 2, 1» 0; 3» 
τό. ΕΧΙΤΊΘΓΘ, ΒΘ ρετο, ρας ραᾶτ- 
ἐδηι ργαοίρεγο, ἀπέοφιαπι αἰδέγ διιξῖο 
αΐ, φαπιφιιο ἐγίθιιεγθ αἰ αὐ ἀπμοῖ, 
5. 3. 4. ἐξαιρεῖσθαι, ΕἸἸΙσΘΓΘ 2, 5» 
20. ΘΧΙΠΊΘΙΘ 5, 1, 16. ἐξαίρετος, 
ΘΧΙΠΊΪ15, ὈΓΕΘΟΙΡῸᾺΒ 7, 8, 22. 

ἐξαιτεῖν, ῬοΒοοΙα 6, 6, 11. 
ἐξαιτεῖσθαί τινα, τορᾶγα υὖ 8106 ΠΟΙ 

Ρυπίδίαν, 5. ῬΙΒΟΔΠμΔῸ δἰοαα5. νἱ- 
[ΔῈ ΒΕΥΨΔΙΘ 1, 1, 2. 

ἐξαίφνης, 5 ῖο, ΡΓδοίασ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΘΙα 
5.0, το; 7: 21. : 

ἐξακοντίζειν τοῖς παλτοῖς, 156 ]8" Θη]- 
[ΕΓ 5» 4. 25- 

ἐξαλαπάζειν, ναϑίαγζγα ἤ. 1. 20. Ηε- 
ΒΥΟΏΙΟ ἐκπορθῆσαι. 

ἐξάλλεσθαι, ΘΧΒΊΠΤΟ, ΕΧΒΌΪΓΑΤΘ 7, 3, 32. 
ἐξαμαρτάνειν, ῬΕΟΟΔΓΕ, περί τι 5, ἢ» 323- 
ἐξανίστασθαι, βυγρεῖα 5, 2, 30. ύ, 1, 

1Ο. 
ἐξαπατᾶν, ἄδοίρογθ, δ] τὶ ̓ τργαἀθ ηΠ 

Ἰη]αγατη ἰηΐουτα 2, 6, 22. τινά τι, 
ἢ. 6. κατά τι, ἴῃ 8]1Ίαὰᾶ τ Δ] 16 Πὶ 
[Ἀ]Π|6Γ6 5. 7. 6. 

ἐξαπάτη, ἴταιιβ, 7. 1, 25- 
ἐξάπηχυς, 56Χ σἸΡΙΓΟΓΌΓΙΗ 5; 4, 12. 
ἐξαπίνης, τοροῃΐθ, Ῥγθίθυ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΘΙΩ 

., 8» 83» 7: δ» 2: 34. Ὁ - 
ἐξάρχειν, ῬΥΕΘΙΤΘ οαηύιῃπι οὗ ἹΠΟΘΒΒΌΙΗ 

5, 4, 14. τινὸς, ΔΟΙΟΓΟΙΩ 6586 ΤΕῚ 
6; ὅ ΣῈ: ᾿ 

ἐξαυλίζεσθαι εἰς, οσαϑίτα ΤΩΟΥΘΓΘ 1 ἢ, 
᾿ς ΟῚ γὲ 

ἐξεῖναι, Ἰίσεγα. ἐξὸν, ααπιπὶ ΠΙοθαΐ 2, 5, 
22; 6, 6. 5, ὅ, 3. ὥσπερ ἐξὸν, 
4881 ΠΙσϑδΐ 3.1, 14. 

ἐξελαύνειν, ΘΧΡΘΙ]ΕΙΘ 1, 3» 4. 7» 7» 7: 
ΡΕΥΡΌΓΘ, ΡΙΌΡΤΘΑΙ 1, 2, 5, 10. 
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ἐξέρπειν, οργοαϊὶ ἡ, τ, 8. Ταοο Ἰοαὰϊ- 
τὰγ [Ὁ]. 

ἐξέρχεσθαι, ΘΧΊΤΘ, ἢ. 6. ἤποιη ΠαΌΘΓΘ 
7» δ» 4: 

ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις γίνεται καὶ 
ἀριθμὸς, ΥΘΟΘΏΒΘΠΓΤΙ οὖ ΠΤ ΘΥΔ ΓΙ 
ΔΥΤΩΔΙ 5. 3, 3. ἐξέτασιν ποιεῖσθαι 1, 
2, 14; 7» 1 οἵ ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν 
ποιεῖν 1, 2, 9. ΤΘΟΘΏΒΘΙΘ ΟΟΡΪ88. 

ἐξηγεῖσθαι, τηοΠΒίταγα 4, 5. 28. 6, 6, 

ἐξήκειν, ΘΧΊΥΘ, ὈΥΘΘΙΘΥΙΓΟ, αἷ6 ἐθηίρουο 6, 
3» 2 

ἐξιέναι, ΘΧΊγΘ. Ῥγεραδίτιτῃ 6, 5, 2. 
ἐξικνεῖσθαι, ῬοΥΓΠΘΥΘ, 5566], αἷΘ ἐθίο 

γιοα ηυδϑδιην ζογὶέ ἠοδέθην 1, ὃ, 10. 
8» 8. 7» 173 4.4. 4» 3» 18, 29. 7; 
7» 54: 

ἐξίστασθαι ἐκ τοῦ μέσου, ἀἸϊδοράξγθ 1, 
τ, 

ἐξοδεία, ΘΧΡΘΟΊΙΟ 6, 5, 2 
ἔξοδος, ΘΧΊίτι5 5.» 2. 26. ΘΧΡΘΟΙΠΟ 5» 2: 
10: δ᾽ Ίθο0᾽ 7..4. 17: 

ἐξοπλίζεσθαι, δτῆᾶ ΟΔΡΘΙΘ 1, 8, 2. 
ἄ δηὶ Ν. Η. 8, τό καθεζόμενος Σό- 
λων πρὸ τῆς οἰκίας, τὴν ἀσπίδα καὶ 
τὸ δόρυ παραθέμενος ἔλεγεν ὅτι ἐξώ- 
πλισται καὶ βοηθεῖ τῇ πατρίδι. 1. 6. 
86 Οιην αΥ̓Ήυδ5 γα 1556, ορτίϊα- 
γοίι ραΐγί. ἐξοπλισάμενοι 1. 4. σὺν 
ὅπλοις 3, 1, 28. Δηποῖ. ἐξοπλισά- 
μενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ὅ, 1, 
ἘΠῚ 

ἐξοπλισία, ἴ. 4. ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις 
τ το Ὁ: ἴῃ Τίθημε. 

ἐξορμᾶν, ἸΠΟΙΐΔΓΘ 3,1, 24, 25. 
ΠΕΘΠΟΙΒΟΙ 5,2; 4: 7. Τῇ. 

ἔξω, οχίτα, ἡ). ἰαΐογο αρηινήυδ 60, χιοά 
ορροϑλέιην 65{ ἠοϑίγειηι, ἡπιροέιὴ 2). 2. 
4. 4: 8, 12, τό. ἔξω εἶναι, ἀοΙηο 
Ῥιοίθοίατω 6886 2, 6, 2. ἔξω βελῶν 
ἀποχωρεῖν, ΘΧίΓα ἰο]οττιπι ἡδούτιπι 56 
ΤΘΟΙΡΟΙΘ 2, 4: ΙΡ.- ΠΡ ἘΣ τῷ στρά- 

τευμα ἔξω τῶν κωμῶν ὅ, 5, ΄. ἔξω 
τούτων, Ῥγθοΐθ Ὦδρα 7. 2. 1Ο. 

ἔξωθεν, οχίγα. παρῆγον. ἔξωθεν τῶν κε- 
ράτων 3, 4, 21. τῶν ὅπλων συγ- 
καθήμενοι, 5.» 7. 21. 

ἐπαγγέλλεσθαι, ΟΡΘΥΓαΙη 58πιὶ τ]{1Ὸ 
ΟΠἾΘΥΓΘ 7, 1.0 22. Οἴἶδιτο οὐτὰ [ἴηΐ. 
ἔαΐ. 2, 1, 4. ἐπηγγέλλετο τεθνάναι, 
1056 511 οοοϊάθηαιϊ ἰβδοϊθθαῦ ροίοβία- 
ἴθ 4» 7. 20. 

ἐπάγειν τινὶ ψῆφον περὶ φυγῆς, ΘΧΒ11Π0Ο 
ΤΑ] ΑΘ 1.7» 57: 

ἐπαίρειν, Ἰποϊζαγ6, ΠΏ ΡΘΙ]ΟγΘ 6, 1, 21. 

7: 25. 
ἐπαίτιον πρὸς τῆς πόλεως, ΟΥ̓ΤΩΪΠΟΒΙΙΒ 

3:1, 8. 

ΘΡΤΘΕΩ͂Ι, 
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ἐπακολουθεῖν τινι, ἸΏΒΘΟΠΙ 3, 2, 25- 
ἐπακούειν, Δ ἾΓ6 7.1, 14. 
ἐπὰν, ῬοΒίαδΠη 1, 4,13. 4» 6. 9. 

ΖΡΑΣ 5: 
ἐπαναχωρεῖν, ΤὕΘΟΘ ΘΓ 3; 8. 1Ο; δ. 13. 
ἐπανέρχεσθαι, γραϊγο, εἰς τὰ ἐπιτήδεια 
Ἔν 

[ἐπάνω, Βαρτα 6, 3, 1.] 
ἐπαπειλεῖν, τηῖηδ5 Δ΄ 6γ6 6, 2, 7. 
ἐπεγγελᾶν, ἰτυϊάογθ. ἐπεγγελών Κύρῳ, 

ἴῃ ΠΟΙ ΌΠΊΘ] 18 ΠῚ ΟΥ̓ 
ἐπεγείρειν, ΘΧΡΕΓΡΘΙ͂ΔΟΘΙΘ 4, 3, 1Ο. 
ἐπεὶ, οὕτη, Ῥοϑίαμμδιη 1, 5, 8. 9, 6, ἡ. 

5. ὃ, 9. Ταρϑααν ροβῦ ραυθη Π 651} 
5» 2, 14 Δηοῖ. ἃ 40 [θΘΙΏΡΟΥΙ͂ΘΊΙ, 

0.20. 7, 2.35. “αποιθεδαπαθπα 6; 
μέτα, ἘΠ ΣῈ, 4... 73. 198 δἰ ἰδ τ 
ὉΣΟΡΙ ΣΑΣ Ε Ε3 Ἐπ Θεῦ 20 
αυδηαοσυϊάθιη ἢ, 6, 22. ἐπεὶ τά- 
χιστα, Βιτηυ]αίαπι 7, 2. 6. ἐπεὶ 56- 
απθηΐθ τάχα 4: 4; 12 ποῖ. ἐπεί γε, 
αυδηἀοασυ!6Π) 1, 3, 9. 6, 6, 26. 
ἐπείπερ 2. 2; ΤΟ οἴο. 

ἐπειδὰν τάχιστα, 5Β:γαυ]αΐαμι8 3. 1,0. 
ἐπειδὴ, Ῥοδύαᾳμυδτηη 1, 2, 26: 7; τό. 581- 
ὙΠῚ ΠΑ 6. δ. Ομ ὺν 5. εν δ. 4.8: δ. 
ἐπειδή γε, Πα Πα Οα ]αθῃὴ 1, 9, 24. 

ἔπεισι γέφυραι, ῬοπίθΒ ϑ8ιιηΐ ἴδοι! ἴῃ 
1115. 1, 7» 15. ἐπὶ ταῖς οἰκίαις τύρ- 
σεις ἐπῆσαν 4; 4: 2. 

ἔπειτα, ροδύ ρδγίϊς. 2, 5, 20. 
οὕτως 7» 1» 4: 

ἐπέκεινα, τι]ίτα. οἱ ἐκ τοῦ ἐπ., αα] ἃ]- 
{τὰ ἐ05 Πα ιϊδηΐ 5, 4; 2. 

ἐπεκθεῖν, ῬΥΟΘΌΥΟΥΘ ΠΟΒΕΜΙΟΡ 5, 2, 
22: 

ἐπεξέρχεσθαι, ΘΥ̓ΌΠΊΡΘΙΒ 5; 2; 7. 
ἐπερέσθαι, ἸηϊΟΙΤΟρΡΑΤΘ 5, 1, 6. ἈΕ., 

ϑ: 
ἐπέρχεσθαι, ἀΠ τη; 8, 2". 
ἔπεσθαι, 5641 1, 2: 17. 3» 1, 25. 6, 

8» 25: σύντινι τ, 3,6. ἐπὶ τῷ μέσῳ 
ἐχώρισεν βαυσθτν - δὲ τῷ εὐωνύμῳ 
ΠΕΕΤ, τις 

ἐβεύχεσθαι ῬΥΘΟΔΙῚ 5. 6, 2. 
ἐπέχειν τῆς πορείας, ΤοΒίδγ6 3, 4, 26. 
ἐπήκοος 580. τόπος, Ἰοο5 ἀπᾶθ τρε τος 

ΘΧΘΌΘΙΙ Ροίεϑ᾽ 2, 8: ΒΘ ΌΣ Δ ΡΣ Ὶ 
7.6, 8. εἰς ἐπήκοον φθέγγεσθαι Ἰ)1ο 
δὐγαδ 62, Ρ. 321. 

ἐπήν. Ὗ. ἐπάν. 
ἐπὶ. τ.} Ο. σορῃῖέ. οἱ ἐφ᾽ ἡμῶν, τιοδύγδθ 

ϑοΐας!5 ΠΟΙΏΪΠΘΒ 1, 9, 12. ἐπὶ τοῦ 
στρ, αμμς 1 ΥἹΡᾶ ΔΠΊΠΙΒ 4, 2» 28. 

Ἰωνίας" 1π: Ἰοπίδιπι 2, τ,.2. ἢ 
ἐπὶ Κάλπης ὁδὸς, να ατιθθ ετῦ δὰ 
ΟδΙρθη 6, 5, 24. ἐπὶ φάλαγγος, ἴῃ 
ῬὨΔΙΔΏρΘΠΩ, μὲ αοῖθ58 γϑοΐα 506 εἶΐο 
τηέογυαίίο ἠοδίϊ ορροπαΐι" 4. 3, 26: 

ϑ.. 
ἐπὴν 

“ 
επειτα 
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6, 6. 6,5.7. Ὅε Ἰαδπέαπάϊηθ ἐφ᾽ ἑνὸς 
ἡ μΑλ αι πάρε δες ἦν, ΒΙΠΡΊΙ ἰδηΐθτη ροῖ- 
Θγᾶπί ἀθβοθηάθγθ 5, 2, 6. 1)8 δἰιία- 
αἴπο ἐ ἐπὶ τεττάρων, υδίεν πὶ 1, 2, 15. 
ἐπ᾽ ὀλίγων τεταγμένοι 45 8.1. ἐπὶ 
τοῦ πρώτου ἱερείου, ἴῃ ᾿Υΐτηα Ποβίϊα 
δ᾽ τ 8 2. ) Ὁ, ααί. Ταχία, ῬΥΟΡΙΘΓ 
6, 4, 4. ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, ἴῃ ΘΟΥΏΤΙ 
Βἰπἰβίτο 1, 8, 2ο. ἐπὶ τῷ στόματι 
τοῦ πλαισίον, ἢ Ἰπ ἔροηΐθ ΔρΤΩΪΏ15 απᾶ- 
αΥΔΕ 5, 4, 432. ἐπὶ ταῖς πηγαῖς, δὰ 
ξομπίθϑ 1, 2, 8. ἐπὶ τῇ θαλάττῃ, κὰ 
ΤΠΔΤΘ 518 5» 3»2. ἐπὶ δυσμαῖς ἥλιος 
ἦν, 801] ΡΥΌΡΘ Οσοδϑβιπῃ ογαΐ ἢ. 3» 34. 
ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ, ἜχουπΕθτι8 εχ ΟΡΡΙάο 
5» 2, 26. Οὗ 23,1, 45. ἐπὶ τούτῳ, 
Ὦδης ΟὉ Οσδϑιιβδτη 1, 2. 1. ἐπὶ τοῖς 
στρατιώταις, ταὶ] Ἰ ατ οδτι8δ 7, 7. 20. 
ἐπ᾽ ἀγαθῷ, 5111 ΘΟΤΙΩΤΠΩΟΩΙ οδτιβᾶ 5; ὃ, 
18. ἐπὶ τίνι συνειλεγμένον, αι 46 
ΟΔΌ88 ΟΟδΟΙαΒ 4: 4: 1ἤ. ἐπὶ τούτοις, 

Ὧ15 σοπα!Π]οηῖθιιβ 5» 4.11. ἐφ᾽ ᾧ, 
566. ἜΡΟΝ δᾶ φΟΠαΠ ΠΙΟΩΘ τΐ 4, 2, 
19: 4.6. ἐφ᾽ ᾧτε 6,6, 22. ἐφ᾽ οἷς, 
αὰᾶ οὐπαϊοπο, η.6,44. τὸ ἐπὶ τού- 
τῷ; αποὰ ἴῃ ᾿ἰδίο ξυϊΐ 6, 6,25. ἐπὶ 
πολέμῳ, δῇ ὈΕΙ]Ότα ΞΕ Μελίοως Ὁ δὰ 2. 4. 
5: ἦγεν ἐπὶ γάμῳ, δα τηδίτἸ τη ΟΠ τιΠῚ, 
ἸῺ ταδίττηοπῖο ΠαΡοηπτη, 2, 4, 8. 
ἐπ᾿ ἐξόδῳ, ἀς Θἀποθηα]5 ΘΟΡ᾿5 6, 4, 
9. δρᾷ, 841, 2,13: 7» 10. ἐπὶ τῷ 
τρίτῳ σημείῳ 2, 2. 4. ἐπὶ τούτοις, 

Ροϑβύ ἢδθ6 3, 5» 18. Ἴ» 3»14. ἐπί τινι 
εἶναι, ἴῃ Δ1Ου] 5 Ροϊεβίαϊθ 6586 1,1, 
4: 3:1, 38. 59» 5» 2Ο. οἱ ἐπὶ τούτοις 

ὄντες, 7] 1 Π]5 συιβίο 6 Πα} 185 οοςα- 
ΡῬδὶ1 εγδηΐ 4,1, 12. ἐπὶ τοῖς στρα- 
τιώταις ἢ: Ἶ. 30 Δηοῖ. ἐπὶ ἀφόδῳ, 46 
ἀϊβοθδβιι 6, 4,12, 14.106. ἐπὶ τῇ πο- 
ρείᾳ 6. 6, 35. 53.) 6. ἀσοιι8. Δα, »Υ7ΥῸ 
πρὰς 1. 4.1τ::.2,.4.12. 4. Ἐπ8. γεῖ- 
8115, ΟΠ 78 1, 2, 17; 4:14. 66 60η- 
δἰϊο : εἱ ἐπὶ τοῦτο ἔρχεσθαι, κα Ὠος 
[οι ματιτη ΔΟΟΘθ 6 2, 5, 22. ἐπὶ 
ξένια καλεῖν, Δα σοωΘΠπᾶτη νοσᾶγα 7, 6 
4. ἐπὶ θάνατου ἄγειν 1, ὅ, το. ἐπὶ 
τὸν Κέρβερον, δα (ὐεγθεγατη ρείθη- 
ἀυτη νὰ] δἀποοπάμπχηῃ 6, 2, 2. ἐπὶ 
τὸ στράτευμα, δα ΘχοΙΟϊπιτη Δ1068- 
Βοι τη ἢ. Ὁ. 2, οἐξ 4... δ τ: 6} 4, 
190. ἐπὶ πολὺ 586. διάστημα, ἴῃ Ἰοη- 
σύτη βραΐμπιτη ρουσθοίτιβ, 85. Ἄχ] ]οᾶ- 
καθ᾿, 8. ΒΣ 4 δὲ του. 5᾽ τι} ἐπὶ 
πολλοὺς τεταγμένοι, Δ6165 ἸΟΠΡΊΟΥ 4, 
8,11. ἐπὶ δόρυ, ἀοΧΙΓΟΥΒΌΓΙΩ 4, 3, 
20. ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐφέπεσθαι, ρΡοϑί 
ΘΟΓΠῚΙ ἀοχίγαγα βαθβθαιὶ 6, 5, 11. 
ἐπὶ τῷ μέσῳ ἕπεσθαι, ΔΟΙΘΙῺ ὑδδις ΔΝ 
Β6αα] ̓ Ρ14. ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν, ρε- 

ΙΝΌΕΧ σπ σῦϑ. 

ἄθπι γϑίθυσε 5, 2, 32. 
ὦμον ἔ ἔχειν, ἀοχίτο ἘΠΠΊΘΙῸ φδβίδυθ 
6, 5, 25. ἐφ᾽ ὅσον, φαοτιβααθδ ὅ, 3, 
10. 

ἐπιβάλλειν, ἸΤΩΡΟΏΘΓΒ 8; 5» 10. ἔπιβε- 
βλημένος τοξότης, αὶ βαρ!είατη ἱπ|- 
Ῥοϑβυῖϊ ἤδῖνο, δάθοαιθ ραγϑίιβ δϑέ 
δα ͵δευϊαπάστη 4.» 3. 28..8. ϑέται 

ἐπιβουλεύειν, Ἰπ5161ατ. Οὐτα ἰπΐ. 60- 
αἰΐαγο, 5. 6, 29. 

ἐπιβουλὴ, ἸΗΒ16185 2, 5, 1. ἢ» 2, Τό. 
ἐπιβουλὴ ἐμοὶ 5. 6, 20. 

ἐπιγίγνεσθαί τινι, τορεῃΐα ᾿πγαᾶογα 6, 
4: 26. 51π6 οᾶϑᾷ 2. 4; 25. 

ἐπιγράφειν, ἸΠΒΟΙΊΌΕΓΘ 5, 3» 5-, 
ἐπιδεικνύναι, ἀθοΙαγΆγ6, ΠΟΙ ΒΕ ΘΓ Ι,. 

9. ἤ. στράτευμα, οβίθηϊζαιθ θχϑσοὶ- 
ἴΌΓΩ 1, 2, 24. τοὺς πεμφθέντας τοῖς 
στρατιώταις, Ἰεσαῖοβ Ργοάποοιο δὰ 
ΤῊ 165, αὖ 1051 Θχροπδηΐ ΟἹ γ6Π6- 
τἱηΐ 6, 6,4. ἐπιδείκνυσθαι, Ἰησθηϊατα 
εὖ ἐδουϊξαίθτη βιδτη ΟϑίθηζαΤ 1, 9. 
16. 2,6, 27. 54:34. τὴν παιδείαν, 
Θἄδγθ Βρβθοίτηθῃ (ΒΟ Ρ]Ιηδθ, ααἃ 415 
1ι5118 εϑί 6, 6, 15. 

ἐπιδεῖν, νἱήενα. ΘΧΡΘΙΙΤΙ δι 500 1, 23, 
13. 7.1, 80; 6, 31. 

ἐπιδιώκειν, ΡῬΘΙΒΘΘᾺΪ 4, 3» 25. 
ἐπιέναι, ἴγα σοπίτα ᾿ποβίθγῃ, ἸΠυδάρθΥθ αὶ, 

2,173 7.4} το, το. 4,3, 23: ά;22. 
ἐπιοῦσα ἡμέρα, α165 ΒΘΟΠΙΘΏΒ 1, ἢ» 2. 

3. 4.18; 4: 8: 7» 80. νὺξ, πΟΧ ἴη- 
ΒΘαΈΌΘΏΒ, ἸηΒἴΔ 85 5» 29 22. ἢ» 4:14. 

ἐπιθαλάττιος, ΤΩΔΥ  ΊΤητΙΒ ΡΒ, 5» 28. 
ἐπίθεσις, Ἰτηροίτιβ 4, 4. 22. 
ἐπιθυμεῖν, ΘΌΡΘΥΘ : οσὕτῇ σΘηϊΐ.1, 9, 21. 

Οὔτ 1ηΐ. 2, 2, 30. 
ἐπικαίριοι, τοὶ ἀρΘΠ 686 ἸΟΠ6], ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΘΒ 

6, 1, 6; 7: 15: 
ἐπικάμπτειν ὡς εἰς κύκλωσιν, οΟΥπα 

ΔΟΙ͂ΘΙ 5116 ΔΗ ΓΟΥΒΌΤΩ αἀπισογο, αὖ Βο- 
βίβϑ ΟἸΠρθηΐα ΓΙ, ὃ, 22. 

ἐπικαταρριπτεῖν, ἸΏΒΈΡΕΟΙ ΘΠ ΕΓΘ 4, 7» 
18. 

ἐπικεῖσθαι, Ἰπδίαγα, ἸΏΒΘΩῸΙ 3 4,1τὅω212. 
3» 7» 30. 5» 2, 5» 26. 7, 8, 17. 

ἐπικίνδυνος, ῬΘΙΙΟΌ]ΟΒΕΒ 1, 3, 19. πρᾶ- 
ξις ἐπικινδυνοτέρα 1, 3, 10. ἐπικίν- 
δυνόν μοί ἐστιν ἀπιόντι ἢ. Ἶ» 54- 

ἐπικουρεῖν τινι, ΟΡΘΙῺ ἔξευγθ 5, 8, 21. 
τινὶ χειμῶνα, ἀπ ΔΙΊ τι6 1 Ὁ ἴπ- 
λατία {ΓἸΡΌΓΙΒ 5» ὃ 25. 

ἐπικούρημα τῆς χιώναι, ΤΘΙΠΘΟ ΤΠ ὨΪΨῚΒ 
4; 8» 13. 

ἐπικράτεια, αἰθο 6, 4.4.0 6, 42. 

ἐπικρυπτόμενος, εἶλπα, σΟΠΒ  ἤπιπὶ ΒΌΌΙΩ 
ΑἸΒΒΙ ΠΥ ]ΔῊΒ 1, 1, 6. 

ἐπικύπτειν, ἸΠΟΙΠΆΓΘ 4: 5»: 35: 
ἐπικυροῦν, τΤαΐιτη ἔδοοΓα 3, 2, 32. 

ἐπὶ τὸν δεξιὸν 

ϑυδνδλυίς κμόνο υκὰ Διϑ ω... 
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ἐπιλαμβάνειν, δτηρ]Θοῦ, σΟΙΊΡΥΘ ΘΗ - 
ἄεγ 6, 5», 5»6. ἐπιλαμβάνεσθαί τι- 
νος, ἈΡΡΥΘΠοπάοσο τηδπὰ Δα] 4, 
Ἴ, 12. 

ἐπιλανθάνεσθαί τινος, ΟὈ]Ιν]Βοῖ 4, 2, 

25: 
ἐπιλέγειν, Δάά6γο ἀἸοδπίρθη 1, 9. 26. 
ἐπιλείπειν ἀοἤςσεογθι, 5, 6. 4, 7.1. 6, 

4. 16. ἐπιλειάμενος, 6 ραγίο αοϊοὶ 
γοϊοία ῬΥο ὑπολ. 1, 8, 18. 

ἐπίλεκτοι, ἀ6]6οί 3, 4, 43. 7» 4511. 
ἐπιμαρτύρεσθαι θεοὺς, ἀ605 ἰοδίο5. ἴα- 

Ο6ΓΒ 4, 8, 7. 
ἐπίμαχος, 41 ΘΧΡΌΡΏΔΥΙ ροίοϑβί 5» 4; 

14. 
ἐπιμελεῖσθαι, ΑἸ] σ ΘΗ 6 ΟΌΒΕΓΨΑΓΘΊ, 8, 

σἹ, 
ἐπιμιγνύναι πρός τινα, ΘΟΤΩΤΠΘΙΟΙΟ τητι- 

ὅππὸ. {1.,.; 5. τό. 
ἐπινοεῖν, τηβα!αγ!, Θχοοριαγο 2, 5. 4. 

Ἶπ ΔΗΪΤΩΟ ΠΑΌΘΓΘ 3,1, 6. οὐπὶ ἰηΐ. 
ΒΔ. αν. 0: 4,.0. 

ἐπιορκεῖν, ᾿Θ]ΟΓΆΓΘ 2, 6, 22. 7, 6, 18. 
ΜἹΟΪΆΓΟ 115} ΡΠ τιΠ| 2, 5, 38. δορὸς, 
οἸἴδηθυθ ἀθῸ8 Ρδυ] 710 2, 4, 7. 3» 
1, 22. 

ἐπιορκία, ῬΘΙ]τΊατη, νἱ]οϊαίϊο 7115] α- 
ΤᾺ] τὶν Ἅπι ὅς 2. 4: 

ἐπιπαριέναι, 81) ἸαῖΘΓ6 ΒΕ ΒΘΩῈΪ 2, 4, 22; 
80. 6, 3. Το. 

ἐπιπίπτειν τινὶ, ΔΟΥΊΤΙ, ᾿ηγαᾶοτρ 8]1- 
αποξα τ..8. 2. 6, 3 δα τες..10- 
οὐχ Ἰηγαάοτο ἘΠ » 20. ὅ..2..3: 

ἐπίπονος, ἸΔ ὈΟΓΙΟΒΊΙΒ, πρδϊορέτιο τι αι τῷ: 
6, 1.3. 

ἐπίρρυτος, ἩΡΤΙΘΊΠΙΒΊΙ, 2; 22. 
ἐπισάττειν, ΘατΠΤῺ ΒίΘΓΏΘΙΘ 3, 4; 35. 
ἐπισιτίζεσθαι, [γυταοηΐδῖο, σομηπηθαίατση 

Β101 σΟΙΊΡΔΙΔΥΘ 1, δ» 4: 3: 4» 18:.6,. 
2, 4. Ἴ: 7.1. εἰς τὴν πορείαν, νἱ- 
Οὕπη 5101 ΘΟΕΠΠ616 δα 16 Γ 7. 1, 7. 

ἐπισιτισμὸς, ἔχη 810 1, 5, 9. ΠΟΙΩ- 
τηθαΐτι5 7.1, 0. 

ἐπισκευάζειν τὸν ναὸν, [Δ Πγ ΤΘΗΘΘΓΘ, 

8» 3: 18. 
ἐπισκοπεῖν, ἸΠΒΡΙΘΕΓΘ 2; 3» 2. ἢν ἐπι- 

σκεψώμεθα τίνες πέπανται 53, 23, 18. 
ἐπισπᾶσθαι, ΒΘοτιτη ΤΆΡΘΓΙΒ 4, 7» 14. 
ἐπίστασις γίγνεται, 5 5Ι]ϑύπηῦ 2, 4, 

26. 
ἐπιστατεῖν, ἀτι0158 ΤῊ ΌΠΘΙΘ {ΠΠΡῚ, ΟἸΓ 86 

οὐ ἀρ ἢ 186 ΒΡΘΟΙΓΏΘΏ 1 ἸΤΩΡΟΥΆΠα0 
δ 2, 3,11. 

ἐπιστέλλειν, ΤΠ 618 5, 3, 6. 7, 2, 6. 
ΡδΓ δριβίοϊδτῃ ἔδοοα σου ΠΟΥ τὴ 7, 6, 

» ΜΕΝ, - Α 

ἐπιστήμων, ῬΟΙΙΐΌΒ, τινὸς 2.1, ἢ. 
ἐπιστρατεία, ΘΧΡΘαΙ ΠΟ δάγνονβιιβ 8]1- 

ΑΕΠῚ 2, 4,1. 
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ἐπιστρατεύειν τινὶ, ὈΘΙΠὰπὶ ῬΙΆΓΘ 811- 
ΟἿΣ Ὡ., Τὸ 

ἐπισφάξασθαι ἑαυτόν τινι, Ἰαρυϊαγθ 88 
ΒΈΡΘΙ ΔΙ] ΊΊΘΙΩ 1, 8, 20. 

ἐπιτάττειν, ΤΩ 876,  εοτατηϊξέογο 4: 4. 
6. ἡ, 6, τ4. ἐπιτάττεσθαι τῇ φά- 
λαγγι, ἃ ᾿ῈΓρΡῸ 5. ροβῦ ΔΟΙΘ ΠῚ ὈΓΙΓΊΔΠ 
ΠΟ]]ΟσΆγΘ 6, 5.59 

ἐπιτελεῖν, ῬΟΓΗΘΟΙΘ 4: 23» 12. 
ἐπιτήδειος, ἸάοΠΘιι5, ΟΡΡΟΥ ΙΠϊΙ5. 2, 3, 

11: 5.18. Τὶ ἀρθηᾶδθο ἸΔἀΟΠΘῈΒ 6, 
6,30. 7: 7» 2.13. 8566. ἰπῇ. 5, 2, 12. 
4] ἴῃ ΘΧχθτοῖζα διαοίογϊζαίθ ῬοΙΙοῦ ᾿: 
ἡλΠῆ- τὸ ἐπιτήδειον, ΘΟἸΤΩΤΠΟΘ ΤΩ 7, 
1, 30. τὰ ἐπιτήδεια, ΠΟΤΩΙηΘΔΐΠ18,1, 
τος 2,.2. δ. δυῦ» 28. ἐπετήδεια 
4.1,13. 4, 4» 1. ͵ ᾿ 

ἐπιτιθέναι δίκην τινὶ, ῬΌΠΙΓΘ, δΔηϊτηδα- 
γΘΥΐΘΓΘ 1ἢ ΔΙ ΌΡΓΩ 1, 2, 20. 5: 6, 34. 
τινὸς, ΟὟ ΔΙ] ΡΌΠΙΓΘΊΙ, 3, 10. 
ἐπιτίθεσθαί τινι, ΔΔΟΥΊΤΊ ΔΙΌ ΘΓ, ἀρ- 
ΒΊΈΘΩΙ 5. 4. 5.1Τύ, 10...» 3»4..1..20.. 24. 
4, 2, 26; 4, τδ. 

ἐπιτρέπειν τὴν ἀρχὴν, Ἰταρο᾽ατα 8]ΠΟὰ] 
ΘΟΙΩΙΗ ΓΘ 6,1, 31. Β81Π676, τοὺς οὐ- 
δενὶ ΕΘ ΓΟ βαριά, κακῷ εἶναι 3,2,21. 
πορευομένους ἡμᾶς οὐδὲ καταυλισθῆ- 
ναι ἐπιτρέπεις, ἢ.» 8.) θυ θ;.» 
11. οὐκ ἐπιτρέπειν τινὶ, ΠΟ Ἰπα]Άτα 
ΖΕΥῚΘ ΔΠ1Ου] 18 1] αΥ]ΆΤη ἢ, 79 3. ἐπι- 
τρεπόμενος, Δ᾽ΓΘΥΪ5 ΟἸΤῈΘ ΘΟΙΊΙΤΗΪΒ- 
ΒΒ, 9, δ. 

ἐπιτρέχειν, ΔΟΟΌΤΥΘΓΘ, ἸΏ ΔΑΘΙΒ 4,3, 31. 
ἐπιτυγχάνειν, ΤΆΠΟΙΒΟΙ 1, 99, 25. 3» 4: 

18. ΟὨνίδΙΩ ΗΘΥΪ ᾿ς, 7. 22. 
ἐπιφαίνεσθαι, 8586 οδίθπαογθ, ἴῃ ς0η- 

Βρθοίατη ΡΙΟΘΙΓΘ 2, 23, 6: 4,2. τινὶ 
, 19» 389. 40: 58, 2. 
ἐπιφέρεσθαι, ἸΥΥΤΙΘΓΘ, αἷ“6 ΓΒ 1, 9. 6. 

ἸΠΒΌΓΡΕΓΘ, δὐ011}1, ἀθ6 ηιαγὶ φὑϑηΐὶ5 
ασιέαΐο 5, 8, 2ο. 

ἐπιφθέγγεσθαι, ΒΟΥ 4: 2, 7. 
ἐπιφορεῖν, ἸΤΩΡΟΠΘΙΘ, ἸΠΡΌΓΕΙΘ 2, 5» 1Ο. 
ἐπίχαρι, τὸ, σταῖϊα, τηογατη Βαδνίαβ, 
γι αἰλογιι ἀηιογθηι οοποϊζαΐ 2, 6, 
ΠΡ 

ἐπιχεῖν, Δ ΠΟΥ 4, 5» 27. 
ἐπιχωρεῖν, δάνεγδιιβ ΠΟβίθ ΠῚ ῬΘΥΡΘΓΕ 

τ Δ Τῇ, 
ἐπιψηφίζειν, ἴὰ Βυβταρία τηϊίογθ, 1Ὸ- 

ΘΆ76 Βθῃΐθης88 591,14: 6,25. 6,1, 
2 δ ἢς, ὅν. ΑΙ. 

ἐποικοδομεῖν, ΒΙΙΡΟΥΒΙΓΘΙΘ 2, 4. 11. 
ἐπομνύναι, 5] τα πάτιη Θά αογθ 7, 8, 2. 
ἐρᾶν, σὈΡΙαἀΠ 6588 23,1, 29. ἐρασθῆ- 

ναι παιδὸς, ῬΌΘΓΙΙΩ ΔΙΠΠΔΙ6 4, ύ, 2. 
ἐργάζεσθαι, ΔΡΥΙΤΩ ΟΟ]ΘΓΙΘ 4,2; 22. κα- 

κὸν τὴν χώραν, στο ἀε πηΘὨ ΠΤὴ 
ΔΗΕΥΤΟ Ρ, 6,11. 
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ἐρημία, Βο!πιᾶο, ΟΡΡ. ὄχλος, 2. 5, 9 
ἠρήμη πόλις, Οὐ 80 1Π60115 ἀδβοσία 
1, 5» 4. 8.» 4. ἢ. ὄρος, ΤᾺῸΠ8 ΠΟῚ 
ΟΟΟΌρδίτι5 δὲ αἀθίθηβιιβ 4: 6, τι. πυ- 
ρὰ ἢ. 2, τι8. σταθμοὶ, οσαδίγα 1η 10- 
ΟἿΒ ἀΘβοΓΙ 8 1, 5. 5. ἔρημος, Δ11Χ1110 
ἀεβηςξαϊαδΙτ, 2. 6. 2. 4.40. 4.2, 12. 
» “ 5 ΄ Ψ᾿ 7. 3, 47. ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρη- 
μοι 2.1. 

ἐρίζειν, σουπίοηθγα 46 σἹοσία ἔοσεπα1- 
ΠΪΒ 4, 7.12. περὶ σοφίας, ἀ6 τηυ- 
510856 ΡῬΕΓ ἃ ΟΟΥΔΥΘΊΙ, 2, 8. 

ἑρμηνεύειν, ΤΠ ΟΥΡΓΟΙΩΙ 5, 4: 4 
ἑρμηνεὺς, ἸΠίΘΓΡΡΥΙΘΒΊΙ, ὃ, 12. 
ἐρρωμένος, ἴοτί 5 2,6,11. ἐρρωμενέστε- 
Ροι 3,1, 42. ΜΝ 
ἐρρωμένως, ἤττηο εἴ σοηῃβίϑητ! ΔΗΪΤΠΟ 

ό. 5, 6 
ἐρύκειν, ΔΥΌΘΥΘ, ΡΤΟΡΌΪΒΑΓΘ 2, Τ, 25. 
ἔρυμα, τὸ, ται] ὨΐΆΤη, ΟΔΒΙΘΙΠΠΤΗ 1, 
ἢ, τό. 2, 4: 22. 4: 5. 9; 1Ο. 
ἐρυμνὸς, τηνι ῖτι5 1, 2. ὃ, 5,2, 22. 6, 

5:1. τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια ἔχων 5. 

ΕΣ 1: ἘΝ σιν, “ 5 ἔρχεσθαι ἐπὶ πᾶν 3, 1. τ8. ἐπί τινα, 
ΔΟΥΙΙΤΊ, ᾿ηΐ6 5015 ΔΥΤΩΙΒ ἸηγΔοΥΘ 2, 5, 
349. 5» 7.18. τὴν ὁδὸν, ἸίεΥΓ ρετῆ- 
ΟΕ 3,1, 6. τινὶ εἰς λόγους, οοη- 
ΘΠ Δ]Ἰ]ΤΙ6 ΠῚ 2, 5, 4. ἐρχόμεθα 
βοηθήσοντες ἢ. ἤ- ΤΊ. 

ἔρως τὸ---γενέσθαι, σαρ!᾿αϊΐαβ, ἀ65146- 
ΤΊτη ΠδΟΡΎΔΗΒ 2, 5; 22. 

ἐσθὴς, νεδύϊ 5, νεβΠτηθηΐα 32, 1, 19. 4; 
πῆ 5.18: 

ἑσπέρα, οοοἸάρηβ. ἡ πρὸς ἑσπέραν οο- 
οἰ δηΐα}15 4, 4, 4. λιμὴν τὸ πρὸς 
ἑσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων, 6, 4. 4 

ἔστεν ἀοποὸ τ, ὁ: ττ᾿ .8. ἢ» 2. Ὁοϊορί, 
ἈΡΡΘ ε ἔστ' ἃ»: ἃ ἢ. 99 ἃ Ἐ5,ῶ8. 
5.6, 2Ζό. ἔστε ἐπὶ, πἰϑαᾳᾷαδ δα 4: 5: 

ἔσχατα, τὰ, παθεῖν, ΘΧΕΡΘΠΊΟ ΒΌΡΡΙΠΟΙΟ 
ΔΉοΙ 2, 5»: 24. τὰ ἔσχατα αἰκισάμε- 
νος 3,1, 18. ἐσχάτως φιλοπόλεμος, 
ὈΘΙΠΟΟΒΙΞΒΙΤΉΤΙΒ 2. 6, 1. 

ἔσωθεν, τὸ, ἸΠΈΘΥΪΙΒ 1, 4; 4. 
ἑταῖραι, ΤΩΘΓΘΙΓΙΟ6Β 4, 3. 10» 20. 
ἑταῖρος, 808}18. 4: 8, 27. 7» 3» 30. 
ἕτερος, Δ]ΓΕΥ. εἰς τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἐτέ- 

ρας πόλεως 5. 4,31. ὁ μὲν ἕτερος, 
ὁ δὲ λοιπὸς 4.1, 22. ἕτεροι, 8]1} 6, 
4: 8. ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα 5. 4. το. 

ἔτι, ροδβίοδ 1. 6, 8: 7, τϑ8. 4. 5. 18. 6. 
ΘΟΙΏΡ. 1; 95 ΤΟ, αὖ πολὺ ἔτι οἴϊδιη 1, 
10, 1ο. ἔτι, τ δηΐθα 1,10, 32. ἔτι 
δὲ, ργροίθγθα 3, 2, 28. πρὸς δ᾽ ἔτι 2, 
2, «ὥ. 

ἑτοίμους αὐτῶν εἶναι τοὺς ἱππέας, ρατᾶ- 
ἴο8 6588 1, 6: 8. 

ἑτοίμως, ῬτοΟτηΐθ 2, 5» 2 

εὐδαιμονίζειν, Ὀδδίπιτ ὈΥΦΘα 666, τινά 
τινος. 1. 7: 3. 2; 5: ἢ- 

εὐδαίμων πόλις, ΟΡα]οπΐα, οὐ 118 τα- 
Ὀυ5 ΔΘ ΠΒ 1, 2.06, 23. χώρα 8, 5,» 
τῷ, ἘΣ ΟΣΞΕΙΣ ἀἴθοτ ΤῊΝ αρεβν τον ἢ 
ΠΣ Ὲ εὐδαιμινί ιν τις αν ΟΡ] ΘΗ ΒΒΙΤΗΙ, 
ΟΡ(ΠΙηδΐαβ 1, 5; 7. 

εὔδηλος, ταδηἰ οβίτιξ 3,1,2. 8» 6, 13. 
εὐδία, ΤλΔ 715 τη ΟΣ 85. ἐν εὐδίᾳ εἷ- 

ναι, ἸΏ ῬΟΥΐτι ΠΔΥΊΡΆΓΘ, Γαατη. εὗ ἴπ- 
ΠΟ] ΠΊΘΠ 6886 5: 8, 10. 

εὐειδὴς, ΤΟΥΤΏΟΒΤΙΒ 2, 3, 2. 
εὔελπις, 7] θοΠᾶ Βρεγαΐ 2,1, 18. 
εὐεπίθετος, ἜΧΡΟΒΙύι5 δα ᾿τηρθίμστῃ 3, 

420. 
εὐεργεσία, Ὀδποἢςσοπίᾶ 2, 5, 22. 

Πείστηῃ 2, ό, 27]. προέσθαι 7, Ἴ, 47- 
εὐεργέτης, Ῥεπϑῆσυιξβ 2: 5:10. ἄνδρες 

εὐεργέται 7» 7: 28. 

εὔζωνοι, ΘΧΡΘΑΙ ΤΩ]1065 4, 2, 7; 3; 20 
δ 

εὐήθεια, βία] 1] 1, 3, τ6. εὐήθης, βία]- 
{α5, 1014. 

εὐθυμεῖσθαι, Ἰϑοῖο 6556 ΔΏΪΤΗΟ 4; 5» 30. 
εὔθυμος, ΔΙΔΟΥΊΒ 3,1, 41. 
εὐθύωρον, τεοΐδ, 5128 ἀθο ΔΈ ΟΠ6 2, 2, 

τό. 
εὔκλεια, φἼοτα 7, 6, 22, 323. 

Β]ΟΥΊΟΒ6 6, ἢ: τὴ: 
με γν- ΚΟ Π5 δέ σοτητηοάδ, 46 νἱᾶ 4: 

, 12 
εὐμεταχείριστος, ἴαο116 ἐγδοίδη τι 2,6, 

20. 
εὔνοια, Ὀαπονοϊθηΐ 1, 8, 209. 7, » 46. 

τῶν “Ἑλλήνων, αὐγειινι Οτεθοοβ 4, 

7: 20. 
εὐνοϊκῶς ἔχειν τινὶ, Ὀ6πθ γ6]116 1,11, 5- 
εὔνους, ὈΘΏΘγΟΙ5. εὖνοι 2, 4, τό. 
εὔοδος, ἴΔ01}115, ΠΟΙ ἱπιρθαϊτα8, Ὧ6 οἵα 

οἱ πιοηΐε 4. 2,9; 8,10. ἧ ἂν εὔο- 
δὸν ἢ 4. 8, 12. 

εὔοπλος, ΔΥΤΩΒ ᾿Πβὑγτιοί8, ΟΡΡ. ἄοπλος, 
3..8..8 

εὐπετῶς, ἴΔο1]6 2, 5. 23. 3, 2.11. 
εὐπορία, ΤΟΥ τη ΟΟΡΪΔ 7, ύ, 37. 
εὔπορος ὁδὸς, ἴδο1}15 οὗ οχρεάϊία τττη τὲ 

9. 5.1»14. ύ, 5, 18. 
εὔπρακτον, ἴΔ 0116 Ἰδοῖα ἈΚΟἋ ΄.: 
εὐπρεπὴς, [ΟΥΤΩΟΒῈΒ 4,1, 14. 
εὐπρόσοδος, ἀοοσδβδιι [801]15 Ρ, 4. 20. 
εὕρημα, ἸπογτιΠ ἢ, 3.13. ποιεῖσθαι 2, 

ϑ 

ἄρσεν προφάσεις, οσαιιδαβ ΘΟΙΏΙΗΙ- 
ὨΪΒΟ] 2, 3, 21. εὑρίσκεσθαι ἀγαθόν 
τι, σΟΙΉΤΠΟΕΙ 8141 ΘΟΠΒΘααϊ, ἴτη- 
ΡΘίΓΑΓΟ 2.1, 8. 7, 1. 5:1: 

εὔτακτος, τηοαοβίαβ, αἸοῖο Δ ἸΘἢ8 2, 6, 
14. σοτηραζαῖΐ. 3, 2, 320. εὐτάκτως 
6, 6, 535. 

εὐκλεῶς, 

»μὐ ὐωλζῆ 

Ῥθηθ- 

ὦ “ὦ ἐδ τὰν “υὶ.......! 
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εὐταξία, ΟΥ̓ΔΙΠ15 ΒΟΥ ΔΠἋἹ ὑπ πιτὴ 2, 
1, 38. 5ίπαϊιμῃ ᾿πηρογαΐα [δοϊθηα] 
ἘΠῚ. 8. 

εὔτολμος, ΤΟΥΕΒ1, 7, 4. 
εὐτυχεῖν τοῦτο τὸ εὐτύχημα, Πος ρῥΙῸ- 

ΒΡΘΙῸ ἘΠῚ βιισοθϑϑι ύ, 3, 6. 
εὐχὴ, νοΟΐΌΓΠ 1, 0, 11. 
εὔχομαι, νΟΥΘΟ, νοΐ ΠΙΙΠΟΊΙΡΟ 2, 2, 12. 

4; 8, τό, 24. ορίο τ, 864. ᾿ἱπῆπηϊ0.1, 
4: Ἶ- 7» Ι. 30. 

εὐώδης, : βιιαναΐθ Οὐ ΟΥ5 ΠπουΙΠἸΒ1, 5, 
1. οἶνος παλαιὸς, 1] 8}101] ἀνθοσ- 
μίας εβί, 4.» 4:0. 5» Ξοετθς 

εὐώνυμος, ΒΙΠΙΒΙΟΓ. τὸ εὐώνυμον ΤῊ Ζὶ 

15; 8,0. 864. κέρας 1, δ, 4. 
εὐδέγοίαθοι; ΘΡυΪΑΥῚ 4. 2. 20. ἸΑΓρΡῸ ρᾶ- 

Ὀυ]ο τὶ, 6 δοβέϊι5 5.3,11. υἱ Η!ρ- 
ῬΆΓΟὮΙΟΙ 8, 4. 

εὐωχία ἀρκοῦσα, ΘραΪτιπὶ 54 015 ἸΔΥρΊι ΠῚ 
Α ΟΝ 4." “- 
ἔφεδρος, ΤΟΥ ΓΙΔΥΤΙΒ 2, 5. 1Ο. 
ἐφέπεσθαι, ῬεΥβοαα!, Βα 566], ΡΤΌΟχι- 

ἘΠΕ ΠΥ 2..2. 12: ἅ.1» 7. Ὁ, 5, 17. 
7: 3. 80. ἐπίσποιτο 4.1, 6. 

ἑφθὸς, ἘΠΟΙΤΙΞ. Ε: 4. 22. 
ἐφιστάναι, ῬΓρἤδοτα 5. ΘΙ δ ὙΥτῆν 

Ῥογΐ. Ῥγθθθ886 ὁ, 5, 11. δρροβίτη 
6556 1016. πον πϑθας 51 5: βύθυθ, 
1:8, 2; 84. ἐπέστη, δαἀϑοαῦ 
Ἐπ: 7. Ὁ. 8, 9. ἐπιστήσας, (1Π16]]. 
τὸν ἵππον, 46 Θααιδηΐ6) στη 51105811- 
ΕΠἸΙΒΒΘΟΙ, 8, 15. 

ἐφόδιον, ν]Ἱαἰϊοιτη 7, ὃ, 2. 
ἔφοδος. Δαϊίπι8 2, 4. 41. 4,2,6. Αἀ- 

ΨΘΠΓῸΒ ΠΟδύϊΒ 2, 2, 18: 2,1. 
ἐφορᾶν τινα, ΥΕΒΡΊΘΟΘΓΘ Δ]1] ΘΠ, ΠΟ 6 

σοηβρθοίτι αἰΐου!β ἀἸβοθήθγε 6, 2, 
14. 

ἐφορμεῖν, ἴῃ 5Βίδί]0 6 6556 7, ύ, 25. 
ἔφοροι Τ,ΔοΘἀϑουπμοη! στη 2, 6, 2. 
ἔχειν τὴν δίκην, ῬΟΘΠα5 ἀΘαΠ5Ε6 2, 55.328. 

41. κέρας, ΟΟΥ̓Ήπὰ  μ ὍΘΘΒΒΘΙ, 2,15: 

8, 4. μέσον τὸ ἑαυτοῦ, ἴῃ τηραϊᾶ 
ΘΙ ΒΊΙΒ 6Β5Θ1, 8, 12. ἰθῃθῖθ, Ἰὴ 
Ῥοίεοβϑίαίθ μα ΌοΥΘ 7,1, 27. κατὰ τρθα 
τος, . 7. 7- ἴῃ ΤΙ ΠΠΟΠΙΟ ΠΔΌΘΙ6 
3, 4. 12. θάλατταν, ῬοΟὈ τ] 6856 
ΠΊΔΙΙ 5. 1, 2. ῬΡΙΌΒΙΌΟΓΘ Δ]]]ΠΙΘΠΩ, 
νοΐ πὸ ξισταΐ, εὐ .1,20. νοΐ πη ειὖ- 
γηοΥ αἴ, 3, 55» 11. ὠνούμενος ἔχω, 
ΘΠΊΘΠ60 ΘΟΠΊΡΆΓΟ 2, 3,27. ὧν πολ- 
λοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρ- 
πακότες 1, 3; 14. ἃ νῦν ᾿ρρβξονο ον τα 

Ψψάμενος ἐ ἔχεις, 7».1» 27: ἐν οἷς τὰ 
ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἀνακεκομισμέ- 

νοι, 4, 7.1. ἔχειν εὐνοϊκῶς τινι, ὈΘΠ6 
γ6}16 ΙΙΟῸΪ 1,1, 5. καλῶς ἔχειν, 
ΘΟΤΩΤΠΟ τη 6888 ὅ, 3, το. ἔχων οὕ- 
τως τὴν γνώμην, Ποο ΘαΠ ΔΠΪπιΟ 6, 

6, 12. καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον 4,1, 1. 
ἔχειν μεῖόν τι, ἀοίοθσιοσθ ἰοσὸ ῥτο- 
Ρίουθα 6886, εἰ, αποαᾶ 23, 2, 17. ἔνδη- 
λον ἔ ἔχειν, ῬΙΘ 86 ἴθι 2: δ. ιὃ. ἔχω 

ὥστε μὴ, ἸΠΊΡΘΑΪΟ ΟΠ ΠΊΪΠῚΙΒ 3, 5» 11. 
ὥσπερ εἶχεν, αὖ εΓαΐ, 51η6 018 ΠΟΤᾺ 
ααῦ τη] 06 4,1, 19. κῶμαι ὑπὸ 

τὸ πόλισμα ἔχουσαι, νἱοὶ απ] 86]4- 
σρηΐ ΟΡΡΙαο 7, ὃ, 21. ἔχεσθαι, 68- 
Ρίμπη, 5. ΟΟσραίιη 6586 4, ύ, 22. 
7. 3» 47. ἐν ἀνάγκη. ᾿τηρΡΘαΙΓῚ οἵ το- 
ΓΠἸΠΘΙΙ τογαμη ΟἸΠΠου]δαία 2, 5, 21. 
τινὸς, ΠΟῚ ΑΓ [ΘΓ 6 Δ] ΌΘΙη, ΏΟΠ 
Ῥ8Π υὐ ο]αραΐαγ 7, 6, 41. τῆς σω- 
τηρίας, σοῃτῖππο 46 5πὲ βαϊπίθ ἰαθο- 
ΤΆΤ, ΘΟΠΒΙΠΘΙΘ ΒΘΠΊΡΘΙ ΒΆ]61] 6, 2, 
17. ἐχόμενος, ῬΥΟΧΙΙΉτΙΒ ΑἸ1ΟῈΠ11, 8, 

ὡ ΘΈΡΟΣ τε 
ἔχθρα, ἸΠΊΠ]ΟΙΕ186 2, 4: 11. 
ἐχθρὸς, Ἰηϊτηϊοιι5, 1, 5» 12. 

ἔχθιστοι 3, 2, 5. 

ἐχυρὸν χωρίον, Ἰοστι5 πη 5, σα566]- 
᾿ Ἰὰτη 2. 5. 7» 7: 4; 12. 
ἕψειν, ΟἸΙΧΑΙΘ 2,1, 06. 5, 4. 20. 
ἑψητὸς, σοσίτι 2, 3, 14 Δηηοί. 
ἕωθεν, τηδῃ8 4, 4: ὃ. 6, 2, 22. 
ἕως, ΔΟΙΌΥΑ 2, 4; 24. ὑποφαίνει 4, 2, 

9. εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἔω, ΡοδίγΙα!]6 

ΤΏΔΠΘΙ, 7.1. α ρίασα ογἹθηΐαϊζὶ ᾿, 
Ἧς ὁ. 

ζειὰ 5, 4, 27 δῃηού. 
ζειρὰ ἢ, 4: 4 δῃῃοί. 
ζευγηλατεῖν, ἈΥΆΤΘ 6,1, 8. ζευγηλάτης, 

δΥδίου, 1016. 
ζευγνύναι, σΠΟΠΠΘΟΐΘΙΘ, ΘΟΠΪΛΏΡΘΙΒ 2, 

5» 10. Πᾳηροῦο, παρὰ τοὺς βοῦς 6, 
8, 8. γέφυρα ἐζευγμένη πλοίοις 1, 2. 
5: διῶρυξ 2, 4, 13. 

ζεύγη, εααὶ εὖ ᾿νονεὸ ἦρα 168 5. 4.2. 12ὴ. 
θοῦ Ἰαρα 7, 2, 26. τὸ ζεῦγος ὄ, 1, 
8, Ὀουτη. 

ζηλωτὸς τοῖς οἴκοι, οὐ] ΟΡ65. Ρορι- 
1αγ88. ἀοτὴὶ Ἰμν] ἀθηΐ 1, 7, 4. 

ζημιοῦν θανάτῳ, ῬΌΠΙΓΘ ύ, 4. 11. 
ζὴν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς, ΘΙΏΘΙΘ ν]οίαΤη ἴῃ 

ἴοτο 6. τ, τ. εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν 
ἀποβλέποντα ἢ, 2, 323. 

ζητεῖν τινα, ΠΌΘΟΥΘΙΘ. ΤῸ] 4118 510 2, 2, 
2. “Οὐ ΠΕ ΒΤ 55: 

ζυμίτης ἄρτος, [οττηδηΐαῖτιβ 7, 3; 21. 
ζωγρεῖν, ν]Π ΠῚ ΘΔΡΕΥΘ 4; 7; 22. 
ζώνη οἰπρυ τ ΤῊ]]Θ11Β 1, 4, 9. ΥἹῚ 

τ Ο τοῦ 
ἦ γὰρ, Ῥτοίδείο Θηΐμη 1, 6, 8. ἦ μὴν, 

αἴατι6, οὐ πο. 6,1, 531. Οη, ἴη- 
 )ηϊ.2, 3, 26. Ἰη16]0 Ροτοαὶ 7..1»35' 
ἣ, απὰ Ρᾶτίθ 6. σθη. 6, 5, 22. ἡ ἐβά- 

διζον, 48 ναάεραπι ὁ, 4.10. ἧ δυ- 
νατὸν μάλιστα, αᾶηη ῬΟΒΒΤΠῚ τηδ- 

εὐ 
οι εκεινου 

εἴ 



4954. ΙΝΌΕΧ σπ ΡΟ ῦ5. 

ΧΙΠΊΘΙ,3»15. ἡἥπερ,αἱό,5,το. 68- 
ἀ6πὶ γα 48 4; 2; 9. 

ἡβάσκειν, ῬΌΡΘΒΟΟΓΕ 4, 6. 1. 7. 4, 7. 
ἡγεῖσθαι, ἀπθισοτα 2, 4, 5. ὕΟὐπὶ αδί. 

τι 8. υνεδρὶο, ἦδος, ὥρης ἀδνι ἡ ὥσθ . 
ἡ3ς 46:.: εἰς τὸ Δέλτα ἢ. 13 53-.0.8; 
1. πρὸς τἀπιτήδεια 2,23,0. τὴν ὁδὸν 
5» 4:10. ΡῬΙΓΘΙΓΟ 4,2; 209. τὸ ἡγού- 
μενον, ὈΥΙΓΏΠΤΩ ΒΕΆΝΜΗΣ 2,2. 4:3 4: 26. 
6, 5,12. 7.3.6. ἴχνη πρόσω ἡγού- 
μενα ἢ .3;42. ῬΙΘΘΕΒΒΘΙ, 7.1. 8Γ- 
ὈΙΓΑΓΙῚ 6, τ, τ8. 

ἡγεμονία, ῬΥΙΠοΙρδίτιβ 4. 7; 8 
ἡγεμόσυνα, 58οΥ, α1ὲ6 ἔππὶ ἄθο, αποᾶ 

Ἰ{ΠΠ6 715 ατιχ ρτοριτιβ ἔαϊ 4, 8, 24. 
ἡγεμὼν, αὐχ ἸΓΠΙΠΘΙΙΒΊ, 3, 14. 4» 2.1, 

5. τῆς ὁδοῦ 3.1. 2. Ἡρακλῆς 6; ἢ.» 
24. 25.. ΟἿΣ ΘΧΟΓΟΙΓΙΒΊῚ,. 7: 12. 

ἥδεσθαι, Ἰϑοῖαγτ! 1, 2, 18. σππη ααΐ.Ι, 9. 
26 οἴο. 

ἡδέως θύειν θεοῖς, Ξ᾽π6 τηδίτι, ΟΠ 5Ρ6 
Ῥ]δοδηα] 58 γα ἔδοογα 5, 7;32. ἐκοι- 
μήθησαν 4, 3,2. ἥδιστα 2, 5. 15. 

ἤδη ἥκειν τῆς νυκτὸς, 86 Ιρ88ἃ Πποοίδ 2, 
2.1. ἤδη τε καὶ 1, ὃ, 1, 8. 4.0... 

τὸ ἤδη κολάζειν 7. 7. 24. 
ἡδονὴ, ϑιυδνιίαβ, 66 οἷο 2, 3, τό. 
ἡδύοινοι ἄμπελοι, νἱῦθ8 ΥἹΠὶ α]ο15 ἔδ- 

ΤΔΟῖ5 6, 4, 6 
ἡδὺς, ἀα]ο15 ΒΆΡΟΥΙΘ 4, 5. 27. 5. 4: 20. 

ὕδωρ, δαὰδ ατς15, ορΡ. ἀφι πιατὶ- 
πῶ, 6, 4,4 

ἥκειν, ΥΒΟΊΓΘ, 2, 1, 0.15; 2,91. ξένια 

ἧκε 5» 5: 2 
ἤλεκτρον, ΘἸΘΟ ΤΠ, ΘΙ ΙΟΟΙ ΠΤ 2, 2, 15. 
ἠλίβατοι πέτραι, Υπρ6 5. οβὶβεθ οὖ 1η86- 

Ο65586 1, 4, 4. 
ἠλίθιος, γΘΟΟΥΒ, ΞΙΟΠΤΙΒ 2, 5, 21; 6, 22. 

ἃ, ἥ, Σῶ, 
ἡλικία, ϑοῖαϑ 1, 9, 6. 23,1, 14. 
ἡλικιώτης, ὅθ Ά}15 1,9, δ: 
ἥλιος, 501. ἅμα ὅλῳ ἀνίσχοντι 2.1. 2. 

ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ 2,2,16. Πεὺβ 
ῬΕΥΞΆΓΌΓΩ 4. πα 38: 

ἠμελημένως, ΠΕΡ] σΘηΐΕΓ 1, 7, 10. 
ἡμέρα γίγνεται, α168 ἹΠαοΘβοῖς ΄ς ϑ. ἀν, 

7: 2; 84. μεθ᾽ ἡ ἡμέραν 4,06,1τ2. 7, 3; 
53ῆ. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 2.91, 2. ἐπειδὴ 
πρὸς ἡμέραν ἦν 4. 5: 21. 

ἥμερα δένδρα, ΔΥΌΟΓΕ5 5αΐνεθ, ῬΟΙ,]- 
ἔργο ἢ,» 3.12. 

ἡμίβρωτος, ΒΟΙΏΊΘΒΊΙΒΊΙ, 9, 26. 
ἡμιδαρεικὰ τρία, Ὦ. 6. θδγοι5 ἡμιό- 

λιος ΒΟΒΠ].ΙΔΙΓΘΓ 1, 3, 21. 
ἡμιδεὴς, ΒΘΠΉΙΡΙΘΏΤΙΒ1, 9. 25. 
ἡμιόλιος ΒΕ5 6 ]Δ]6Υ, ἰοΐπ8 σατη αἸτη]- 

αἴὰ 80] ραυίθ 1, 5, 21. 
ἡμιονικὸν ζεῦγος, Ἰπιστιτη τη] ΟΥτιτὴ 7; 

55 2. ἡμίονος 5.» ὃ, 5- 

ἡμίαλεθμα τρία, ΒΕΒαῸ Ρ] Θ[ΠΓαΠη 4. 7.6. 
ἥμισυς, αἰ πι5 1, 8, 22. ἄρτων ἡμί- 

σεαϊ, 9, 26. ὑπὲρ ἥμισυ ὅ, 2, το. 
ἡμιωβόλιον, αἰτηϊάϊτιβ ΟΌΟΪᾺ5 1, 5. 6. 
ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας, 3, 5, 18. 
ἡσυχάζειν, ψαΐθΒορΥθ, 58 ΟῚ ἴοοο πιο- 

ΨΈΓΟ 5» 4.1 
ἡσυχίαν ἔχειν, Οἴϊατη ἈΡΘΥΘ 3,1,14. 4; 

5.13. καθ᾽ ἡσυχίαν, ρϑοαΐθ 2, 5, 8. 
ἥσυχος, 5]π6 βίτορ!τα εἴ σΟην]οῖο ό, 5, 

11. ἡσυχῇ, ααϊεῖε 1. τα 

ἦτρον, Δ ἀΟΙΊΘΗ, ᾿πητι8 νθηΐου δ Ὁ ππὶ- 
ὈΠΙοῖο δα Ρυάθηάᾶ 4. 7, 15. 

ἡττᾶσθαί τινος εὖ ποιοῦντος, ΒΌΡΘΓΑΤΙ 
ὈΘΏΘΗ͂Ο115 ἃ Δ]Ίψπο 2, 3, 23. 

ἥττων, ἸΏ ΘΙΊΟΥ. τῶν πολεμίων 5,0, 12, 
22. ἧττόν τι ἀπέθανεν 5, 8, τι. 

θάλπος, ϑοϑίτιβ 3,1, 22. 
θαμινὰ, 51 η48 4.1, τό. 
θανατοῦν, (ΔΡ1[18 ἀΔΙΏΠδΤΘ 2, ὅ, 4. 
θαρραλέος. οοπ 65, Ρ]ΘητιΒ 5ΡΕ], 51Π6 

τηθία 110, σοτηραγδΐ. 2, 2, τό. 4,6, 
9. θαρραλέως 1. 9. 190. ἔχειν πρὸς 
τοὺς πολεμίους, Πάποϊὰ οοηΐτα Ποδβίθ5 
οὐ 14: 

θαρρεῖν, ὈΟΠΟ ΔΠΙΠΠΟ 6586 5. ϑ, 19. ἣν 
4:13. τὰς μάχας, 51Πη6 τηρίᾳ ΒΌΌΙΓΘ,. 
ΡαρμᾶΒ 3, 2, 20. 

ἥν. ἐμποιεῖν, ΘΠ Τη05 δαάεγο ύ, 5» 

1. 4. θαρρύνειν 1, ἦν 5: 
θαῦμα ἢ ἣΡν τί εἴη 6, 3: 23. 

θαυμάζειν 5664. τ Ι, 8,16. πότερα 2, 
1.010. ὅτι 5. 7.15. ὃ, δ: τας πὰ 
ΔαΤΗΪΓΔΥ 66 6, 2. 4. 

θαυμάσιος, τηῖττιβ, 1Π πηδίδτη Ρδυΐθτη 3, 
2..2.«ΟΕεοϊα μια θαυμαστότατοι ἢν ἣν 
10. θαυμάσιος τοῦ κάλλους, δάτηϊ- 
ΤΠ ε6 [ΟΥ ΠΊξ6 2, 3.15. οὐδὲν θαυμα- 
στὸν, 9, 24. 

θέα, Ξρεοοἰδου]ιτη 4, 
15. 

θεᾶσθαι, Ξρεοεοίδγο 1, 9. 4. 3. 5» 2. 
θεῖν ΟὈΥΤΕΡΒ 2, 2,14. 4; 3. 20. δρόμῳ 

ΘΌΓΒΙΙ [6 Π6οΓΟ 4: 75 28... ἤ».32. Τὰν 
θεῖόν ἐστιν, αἰντηϊίτιβ ΔΟΟΙαΙ 1, 4, 18. 
θέλειν, ν6116. ἠρώτων τί θέλοι 4, 4. 5. 

ἣν θεὸς θέλῃ ἢ. 3, 43. ἂν οἱ θεοὶ θέ- 
λωσι ἢ. 3; 31. 

θεὸς, ὃ, ΑΡΟ]ἸΟ 5. 23. 7- ἥ θεὸς, 268, 
θιδηδ. 2..2,12. ὥς Β. Ὡ- 

θεοσέβεια, ρΡἱεῖαβ ἴῃ 4608 2, 6, 26. 
θεραπεύειν ἰμδήνν - ΟΟΪΘΓΘ, ἈΡΑΜΝΑΝΝ 

9; 20. Ρ888. 2,0, 27. ΟΌΓΑΓΘ ξρτο- 
ζατϊα 75.2..Ὁ: 

θερίζειν, εοϑδτϊἴθτη Θχῖρογα 2, 5. 15. 
θερμασία, ΟΑΙΟΥ 5,» ὃ, 15 Δηποῖ. 
θεωρεῖν, ΒρΘΟΐΔΓΘΊΙ, 2. τό: 2. 4. 3 ἔκ δι, 

2.1. ΤπάοΒ τ, 2, 1ο., ὥν ἢ ὟΣ 
θηρᾶν, νΘΠΔΓΙῚ 4, 5: 24. ἈὄὈΝῚ ζαΐ, ξΟΓΠΊα 

8, 27. θέαμα 4,7, 



ΙΝΌΕΧ σἈ ΟΝ. 

δῖ. τη8]6 ἃ Μουθ πηρτοθαῖΐα θη- 
ράσων. Ἰηΐογοίροῦο 5.1, 9. 

θηρεύειν, ΞΆΡΘΥΘΊΙ, 2, 7; 13. 
θησαυρὸς, (6}1α, αιιὰ φαϊα ΓΘοΟὨ αἰ αν 5. 

3» δ: 4» 27: 
νήσκειν, ΤΠΟΥ]. τεθνηκότα 23, 2, 5 Εἴς. 
τεθνάναι ἐπηγγείλατο 4. 7, 20. τε- 
θνεῶτατ, 6. τι. 

θνητὸς, τηοτὔϊ ΟὈΠΟΧΙτι5 3,1, 22. 
θόρυβος, ἰυταυ]ί8, ἔρθη 1, 8, τό. 

ῷ.. 2. ΤΌ. δῶ. 
θρασὺς, οσοπβάδηϑ 5, 8, 19. θρασέως, 

δυαδοίου 4, 2, 20. 
θρόνος, ἱὨγοΠ5, βασίλειος 2, 1. 4. 
θύειν τὰ Λύκαια 58ογ!ἤσαγα ΟὉ [ωγοδθᾶ 

1, 2,10. σωτήρια 3, 2ς0 εἷς. θύ- 
εσθαι αδ αμοο τϑτὰ βδούδτη [δοθυθ 2, 
10 :.4.3.0. 0,1, 21 οἴο:: ἐπ᾿ ἐξο- 
δείᾳ 6, 5, 2. Θχία ΘΟΏΒΌ]ΟΥΘ αθ οο- 
ῬῚΒ δαἀποθηᾶι!β, 6, 4,9. αἀ6 ναΐβθ 1, 
7.18, Κύρῳ, ΟΥ̓ΥῚ ποιηΐπθ οἜχία σ0η- 
ΒΈΠΟΓΘ 5.0, τ8. θύομαι ἰέναι ἐπὶ, 58- 
ΟΥΗ͂ΘΟ ΟὉ ΘΧρβα!]οηθη σΟὨΐΓα 2, 2; 
3 δῃηηοίῖ. 

θύλακος, δος 6, 4. 22. 
θύματα, νἱοϊϊτηεο 6, 4, 2ο. 7: 8. 19. 
θυμοειδὴς. ἴεγοχ 4, 5, 26. 
θυμοῦσθαι, Ἰγαβοὶ 2, 5, 12. 
θύρα. ἐπὶ ταῖς θύραις Τισσαφέρνους, 

δπΐθ ῬΥϑοουτη “ΠἸΒΒΆΡΠΘΓΏΙΒ. 2, 5. 
21. βασιλέως τ, 9. 3 ἀῃηῃοί. ΟΥὙΤΌΡ. 
πν 55 8:.18. τ2. ὧν αμϊῶ Τοσ18. 
Τπη ΈΘΒΓΙΘ.2, 4, 4.. 8.1. 2. ἐπὶ ταῖς 
θύραις τῆς Ἑλλάδος, ἴῃ σοπβρθοοῦα 
Οτεθεῖδθ, ργοχὶπηθ Ογεθοίδιη ὅ, 5, 22. 

θύρετρον, ροτίαᾶ 5. 2, 17. 
θυσία, 5 οΥ ΠΟΙ 4, 8, 25; 26. ποιεῖν 

3.8. ὃ. 
θωρακίζεσθαι, ἰποτάσοτ ἸΠΊΙΘΓα 2, 2, 

τ4. εἴς: 

θώραξ, Ἰοτῖςα. ὁ ἱππικὸς 32, 4. 48. λι- 
νοῦς 4, ἢ. 15. 

ἐᾶσθαι τὸ τραῦμα, ΞΔ ῃ.8 16, 1, 8, 26. 
ἰατρὸς, τηραϊοι8, 6 60 φιυὶ υμΐπεγα Οτ,- 

ΤΩΝ τοοϑλδό:.:5. 4) 30: 
ἰδεῖν. ποῦ ἂν ἴδοι, ΘΟ ΘΗ 2, 4; 18. 

5680]. ΤΏσο. 4. 125 : Πρὶν τὸν Βρα- 
σίδαν ἰδεῖν] Πρὶν διαλεχθῆναι τῷ 
Βρασίδᾳ. Οὕτω γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶ λέ- 
γουσιν, ὡς τὸ ἰδεῖν τί σε ἐβουλόμην 
ἀντὶ τοῦ διαλεχθῆναι σοί τι. [.ἈἘ- 
ΟΗΒΕ. 

ἰδίᾳ, Ῥυϊναίο σΟΏ51110, 51η6. δαοσίονι δαί 
ῬΌΒΠΙοα 5. 7.13. πείθειν, ποῃ ἰοῦ 
ΘΧΘΓΟΙΓΆΙ, 56 ΠΟΠΏ1115 ἰαδηΐατη 588- 
ΘΟΥΘ 5. ύ, 27. ϑΒεογϑύτχη ύ, 2,12. 

ἴδιος. εἰς τὸ ἴδιον, ἴῃ 81 ΒΤ 1, 3» 

Ἴ κυ εἰς οὐ ἐδιότης τῆς ἡδονῆς, Ῥγορτία ἀαΐςθ6ο, 
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δ Π} 8 ΓΘῚ ΡτΌρτὰ δρδί, βίηρτι- 
1118. 2, 2; τό: 

ἰδιώτης, ΤῊ1165 ΟΊΘΡΆΡΙΒ 1, 2, 11. 23, 
2 5,2οιδι,. 7.28. ῬΕΥΨΆΙΠΛΗ 7... 73.2.89 
ἸρΏΔΤΙΙΒ 6,1, 21. 

ἰδιωτικὸς οἰωνὸς, δ ΠΟΙ ΠΘΠ ΡΥῖνα- 
[Ὁ ῬΘΥΠΏΘΏ8, 4] ΟῚ δῦ ΟΠ 1Π1- 
ῬΕΙ͂ 6, 22. 

ἱδροῦν, ΒΌΘΔΑΓΘΙ, 8,1. 
ἑέσαι; ἤσαν! τ. ἢν τι2.. ὅδω 8.4... ΑἿ 

ἑαυτὸν, 58 ἀφ΄ 6 Υ6 4, 5,18. ἵεσθαι, 
Ἰτηρϑία [ΟΥΥ1 1, 5. 8. εἴσω, ἸΡΓΧΠΊΡΘΥΘ 
5» 2.18. εἴς τινα 4, 2, ἡ εὖ ἐπί τινα 
1. 8, 26. 5, ἢ. 24ς 25 ᾿πνδᾶογα 8]1- 
ΘΠ. 

ἰέναι εἴς τινα, 6 δἄνογϑιιβ 3, 2, τό. 
ὄρθιον ἰέναι 4, 6. 12. ἰέναι τινὶ διὰ 
φιλίας, διὰ παντὸς πολέμου 2. 2, 8. 
μετ᾽ ἄλλων, οσυϊη 8118 δια θυϊαγθ 5, 
4. 324. ἴθι δὴ, ἀροάστῃ 1, 7. 26. 

ἕερα, ΘΣΙ͂Β 21 κα. Ὁ: 8. 2. ὁ: ὅνποῦ.Ἰτὰ 
ἱερὰ ἀπέβη ἢ. 8,22. Ἰυπραπίαν σφα- 
γίοις 1. 8,15. 6. 5, 21 Δηποί. ἱερὰ 

, συμβουλὴ 5; 5: 4. 4 
ἱερεῖα, ὨΟΒ[186 7,1, 35» 40. 1. 6. πρόβατα. 

5'6Π0]. Ηοπι. ἢ. Χ, 159: Ἱερεῖον μὲν 
πᾶν θῦμα, ἰδίως δὲ παρὰ ᾿Αττικοῖς τὸ 
πρόβατον. Ὀδδίϊθο 488 τηδοίϑη ΕΓ 
ν]οία5 οαιιδᾶ 4, 4.9. 5» 7:12. πὶ 
ἑερ πο ηζ ὁ, 3.1. γ75.8,.2. 

ἱκανὸς, ΒΕ ΒΠΟΙΘΗΒ 1, 2,1. ΔΡί.8 2, 2, 4. 
εὐ. ΓΕ κανῶς Δο Θ ΩΤ 

ἱκετεύειν, ΒΌΡΡΙΠΟΘΔΓΕ 7, 4, 7.» ΤΟ. 
ἴ. τὴ: ΒΌΡΡΙΟΧ 7, 2, 323. 
ἵλεως, ῬΤΟΡ τ 6, 6, 22. 
ἴλη, ὈυΓΙΔ 1, 2, Ἰό: 
ἱμὰς, ἸοΥΌΤΩ 4; 59 14. 
ἵππαρχος, ΤηΔΟΊΒ᾽ΟΙ ΘΟΌΪ ΠῚ 3, 2, 20. 
ἱππασία, ΟΟΥΒῸ5 ΘΟΕΪΠΙΠῚ 2, 5. 32. 
ἱππεία 5. 6, 8ὃ εἰ τὸ ἱππικὸν 6, 5. 29 

δαυϊαίαβΒ. δύναμις ἱππικὴ 1, 3, 12. 
ἱππόδρομος, Ἰοσιι5, ὉΡῚ σαγϑιι ΘΑ ΘΒΕΤῚ 

σογίαϊοτγ 1, ὃ, 20. 
ἵπποι, Θηυἰύεβ 7, 3. 30» 41, 42. Οοηΐῇ. 

τόν τ: 
ἰσόπλευρος, ἐρα]ύθν 18 3, 4, 10. 
ἴσος. ἴσον, ῬΔΙΘΥ, δ} 2, 5, 7-. ἐν 

ἴσῳ, 86. βήματι, δοαυ8}}}}} σγαάᾳ τ, 8, 
11. εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν, ἴῃ Ἰοσῦτη 6- 
ααστη, ὉΡῚ σΟΠΊΠ]ΟΟἾΒ. 0018 ΒΙΠ]118 
ῬΆΓ6Β 4, 6, 18. 

ἰσοχειλὴς, Ἰαῦγτα δραι8 8, δα ΤΠΔΥΡῚ- 
ΠΘΠῚ ἸΒ6 6 ΟΠ] α]δίι15 4, 5, 26. 

ἱστάναι τὸ στράτευμα, Ταῦ 60 5 5ἰβίογα 
ΘΟΡΙΔ8 2, 4:25- ἅρμα, Βιϑίϊηθο συτΓ- 
ΤΌΠῚ 1, 2, 17. ἵστασθαι, γοδ]δίογα, 
ΟΡΡ. φεύγω,Ι 1ο,1..4. 8,190. ἕστα- 
σαν; 55:12: ἱεσ τη σαν 5.8: ἐεὶΣ 

ἴσχειν, Ἰπηροαιγα 6, 3, 13. ἐν τούτῳ 

δὲ «(., 
ἐκὲ- 
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ἴσχετο, Ὦϊο Τ65 Ὠφουθθδΐ, ΟὉ πορϑΐοϑβ 
ΟὈΒ1465 ᾿πάποῖδθ ΠΟ Ρο ΠΟΙ ὈδηζαΓ 

, 6, 8, 9. 
ἰσχυρὸς, ῬΟΐΘΠΒ 2, 5» 22. ΓΠΠΠΙΠΒ 5. 

2. 7.016. νϑῇῃθπΊ 85 5. 8,14. ἰσχυ- 
ρῶς, νΔ1]6 2, 5, 20. 

ἰσχὺς, ΤΟΥ ΘΧΘΟΙΟΙΙΒ 1, 8,22. 5,79520. 
ἴσως, ἰογτῖαβ86, δα ἀΌΙ6 2, 4. 4. 2. 

3 τ 91: ᾿- 

ἴτυς, ΟΥὰ ΟἸΥΡΕΙ, ΤΠΔΓΡῸ ΟἸγρδῖιτα 8Π1- 
ΒΊΘΠΒ 4; 7.» 12. 

ἴχνια νεβθρια τ, 6, τ δηποί. 
1ή. 

καθαίρειν, ρυγραγο, Πιϑίγατα 5, 7, 35. 
καθαρμὸς, Ἰυβίγαί!ο 5. 7. 25- 
καθέζεσθαι, ᾿αδῖγα ῬΟΠΕΙΘῚ, 5,9. (0ῃ- 

8:6γ6 2.1. 359: 
καθέλκειν τὰς τριήρεις, ὕΥἸΓ6 Π165 ἀ6απ- 

ΘΘΓΘ 7,1, 10. 
καθεύδειν, ἀΟΥΤΏΙΓΟ ἢ. 6. ΒΕΟΉΘΙΩ 6886 

᾿ Θυϑενδ 
καθηγεῖσθαι, τηοηβίγαγο, ταῦτα ἢ; ὃ, 0. 
καθηδυπαθεῖν, ΔὈϑατηογα Ἰαχα οἵ νο- 

Ἰαρίδίθιι5 1, 2, 2. 
καθήκειν, ῬΟΓΌΠΟΥΘΊΙ, 4; 4. 23. 4. 24. 

4; 3.511. οἷς καθήκει ἀθροίζεσθαι τ, 

957: τ αὰ 
καθῆσθαι, 56ά6γ8 4, 2, 5; ὅ. ἴῃ οοη- 

οἰόπο ύ..2,. ". .ἢ. 1,.22: ᾿σαβίτα Ρο- 
ΒΊΪΒΒΘΙ, 3,12. καθήμενον καὶ βλα- 
κεύοντα 5. ὃ, 15. 

καθιέναι τὰ δόρατα, ἀφΘηιἸςζΕγ6. ΠΙΠΊΘΙΟ 
Παδίδη Ὁ. 5.5.2}.97: 

καθίζειν χωρὶς, ΒΘΟΥΒΌΓΏ ΟΟ]]ΟΟΘΔΙΘ 2, 5» 
17. εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον, 
ΟΟΙ]ΟΟΔΥΘ 1Π 80110 ΓΕΡΊΟ 2,1; 4. 

καθιστάναι τὸ στράτευμα, ἸΠΗΒίΤΘΓΕ 
Θχογοιΐατη 2, 3. 2. τάξεις 5. 4. 14. 
εἰς δίκας 5, 8, 34. εἰς ᾿Ιωνίαν 1, 4, 
12. ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια 4. 8, 8. εἰς 
τὸ φανερὸν, 1ΠΠπ|ι50Ὑ] 1ῃ ἸΟΟῸ ΡΟΠΘΙΘ 
ἢ. ἢ. 22. καταστῆσαι ἐντιμότερον 6, 
3,18. ὡς καταστησομένων τούτων εἰς 
τὸ δέον Τ, 3, ὃ. καθίστασθαι εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ τάξιν τὴν μάχην, ῬΡΥΓΟΙΠΙΠ 1η- 
ἾΧΘ 1, 8, 6. τοὺς ἄρχοντας 2. 1, 20. 
οὐραγοὺς πρὸς τοῦ ποταμοῦ 4. 3, 26. 
φυλακὰς 4, 5» 21. φυλακὴ καθειστή- 
κει 10. 

καθορᾶν, ΘΟΠΒΡΙΟΘΡΘΊ, 8, 26. 4, 2. 15. 
καιρός ἐστιν, ΟΟΤΩΙΠΟ τη αϑβί 2, 23; 9. 

προσωτέρω τοῦ καιροῦ, ἸΟΠρΡΊτΙ8 18 ΠῚ 
ταΐπιπι ογδΐ 45 3. 34- μέγιστον και- 
ρὸν ἔχειν 3,1, 26. ἐν καιρῷ, οοτη- 
τηοῆθ, Ορρογίππθ 3,1, 39. ἐν τοι- 
οὕτῳ καιρῷ ἐσμεν 3,1, 44. 

κακόνοια, τη ]ΘνΟἸΘηζἃ 7, 7: 45. 
κακόνους, ΤΔ]ΘΥΟΪΤΙΒ 2, 5» 10. 
κακὸς, Ἰσρτιάντιβ, ΕΠ] 51,3, 18; 9.15» 

ἴχνη Ι, ἢ: 

ΙΝΘΕΧ ΘσἈΖΟΌΞ. 

8,1, 86. κακὸς ἐν πολέμῳ, τηΐ]65 
ΤΊΔ]Ὲ5 2, 6, 20. 

κακοῦργος, ΤΩΔΙΘΠΟΤΙΒΊΙ, 9, 12. 
κακοῦσθαι, ἀΘὈ]]ΠΑΥῚ, 186] 4, 5, 35. 
κακῶς ἔχειν, τηλ]δ δδοξαχη 6856, 4601- 

Ἰϊαΐαπη 6588 1, 5.16. 7, 4, 40. ποι- 
εἶν τινα. 2, 5. τι τας 

κάκωσις, οδίραί!ο 4, ύ, 2. 
καλάμη, 5[1ρι18 5. 4, 27. 
κάλαμος, ΔΥΆΠΟΟ Ι, 5,1. 4: 5» 26. 
καλεῖν ἐπὶ ξένια ἢ.0. 5. καλεῖσθαι, δα 56 

νΟΟΔΓ6, εἰς ἐπήκοον 23, 3.1. 7» 2, 230. 
καλινδεῖσθαι, νοἸ]τιϊαγἹ, ἀΘνΟΙΪΨῚ 5» 2,21. 
καλλιερεῖν, ᾿ῦδγ6 7,1, 40. 7, 8,5. καὰ- 

λιερεῖσθαι 5, 4. 22. 
καλλωπισμὸς, ΕἸοσαπία νϑϑίτι8 1, 0, 

26Ὲ 
καλὸς, ῬΌ]ΟΠΕΙ 7, 4, 7: 8. ΔΠΊΟΘΏΤΙΒ, 66 

ἴοδοτ, 2. 223 4.-10. 25 4:1ῆὴ πὸ 
25. 6, 4, 6. τέλος, ΠΠ15 ἔαιβίαβ 5» 
2, 9. λόφος κάλλιστος τρέχειν 4, ὃ, 
26. χωρίον, Ἰοστι5 ΟρΡρΡογέαιΠπ8, σοτη- 
τηοάαβ 6, 5, 26. ἱερὰ, 58οΓα Ἰεθΐδ 2, 
2: 8. κάλλιστον γεγένηται ἤ, 6, 2. 
ΟΡὮΠΠΘ γ65 δυθηῖϊ. 

καλῶς πειθαρχεῖν, Ὠοπαδίθ, ΠΟῚ ᾿ποτὶ 
οδιι88, αἸοῖο Δ ἀἸθηΐθιη 6588 1, 90, 17. 
καλῶς ἔχειν, Τοσΐα ὨΔΌΘΓΘ 3. 2,9, 32. 
ἔσεσθαι 4,3. ὃ. κάλλιστα καὶ ἄριστα 
οδάναι 

κάμνειν, ἀοίατθσΑΥ 3, 4. 47. οἱ κάμ- 
νοντες, ἙΘΡΤΟΙΙ 4: 5»17- 5: 5» 20. 

κάνδυς πορφυροῦς, Ρ4118, νε5[15 Ρεγδβῖσα 
το δὲ Ἷ 

καπηλεῖον, σΔΌΡΟΠδ, [ἀθΘΓμα οααρο- 
ΠΔΙΊα, ὉΌῚ ν θη }]ὰ ΡΤΟΡΟΠΙ ΓΙ 68, 
αι 8 ν]οίΠπιὶ ΡΟΥ ΓΙ ΠΘηΐ 1, 2, 24. 

καπίθη, σΘᾺΒ ΠΠΘΏΒΙΙΤΟΘΊΙ, 5. ὅ. 
καρβάτιναι, ΟΥ̓ΘΡΙάδ οΑΥθΑ[Π86, οαϊοοὲ 

οὐϊίοτοβ ζετο τιυδέϊοογιπι, χιῖὶ πιο 60- 
γίο οὐ πα δοίθα οσοηδέαθαπέ 4, 5. 14. 

καρπαία, ϑβεἰῖαῖϊο τηϊτηϊοα, φιί αρτίοο- 
ἰαπὶ ταγὶ οτηη, ἑαίγολθ 6 δοδιδ ρὲς- 
παηέοηιν Ἰηυϊαΐων 6, τ, ἢ. 

καρποῦσθαι, ἴνιαοίαβ ΡΟΓΟΙΡΟΙΕ. 5, 3, 
13. τὴν χώραν, ἈΡΈΓΘ ῬΥΘΘαΔΙῚ 6Χ 
αϑτοῖς, ΟΣ 26. ᾿ 

κάρυα πλατέα, οαϑίδῃθδο 5» 4; 20. 
κάρφη. τὰ, (ΘΠ 1, 5. 1Ο. 
κατὰ τὴ 6. ρθη. κατὰ γηλόφου, 46 60]]6 

ἀΘΟΌΓΓΘΙΘ 1, 5», 8. κατὰ πέτρας ἅλ- 
λεσθαι, ἀ6 ΤῸΡΘ α65}}1τ6 4, 2, 1. 
κατὰ τοῦ πρανοῦς, ῬΕΙ͂ Ἰοσυτη 4166]1- 
νϑη ύ, », 21. κατὰ τῆς γῆς, ἰηΐτα 
ΤΘΙΤΆΙῚ 7. 1. 30. 2) 6. Δ668. κατὰ 
γηλόφους 23. 4, 30 εἴ κατὰ λόφους ὅ, 
5» 7» ῬΘΙ (01165. κατὰ γέφυραν, ῬΕΙ͂ 
Ροπίοθπ 6, 5, 22. κατὰ τὰς πύλας, 
δρια ρογίαβ 2, 5, 16. κατὰ ὁδὸν, ἴῃ 
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ἢ 4. 6. 11. κατὰ τοῦτο, Πὰς Ρατίθ 
5 5.12... κατὰ κέρας, Ἰοηρο. ἈΡΤΩΪΠΘ 
4: ῶ; 6. κατὰ τὸ εὐώνυμον εἶναι, δα- 

ΥΘΓΒΒ. ΟΟΓΏϊ 51] τη ΘΟἸ]ΟΟδί ΠῚ 
ΕΒ δ: Ποέϑυ, οι  ας αϑυ)ς Α, 
22. κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν 4, 8, 18. 
αυοά εἰπεῖ δα 1, 6, 9. 5» 19. 22. 
κατὰ κράτος, ϑυϊητηᾶ Υἱ 1, ὃ, 10. 
κατὰ πάντα τρόπον δεῖσθαι, τη χ]Τηο- 
ῬΘΓΘ δἰ] Δ ὴ δἴαῃθ ΘΕΊΘ Τα ΤΟΘΘΤΘ 6; ὕ, 
320. κατὰ μικρὰ γίγνεσθαι, 1ῃι τηῖηο- 
ΕΒ Ῥᾶγίθβ προ ἘΠ ΟΣ 5. κκαθ᾽ 

- ἕνα, Β1ΠΡ} 4, 7, 8. κατὰ ἔθνος, ΡΕΓ 
βίη ρστιαθ. ὨΔΙΊΟΠ 65 ΠἸΒΕΠοΓ15. ΟΥ̓ 86 615 
5» 5. 5. κατ᾽ ἐνιαυτὸν, οί 18 2, 
2.12. κατὰ μῆνα κέρδος, ΤηΘ ΒΓ 
ἸΠΟΓΌΠῚ 1, 9, 17. κατὰ ἴλας, ὈΓΠιᾶ- 
{ἸΠη 1, 2; 16. κατὰ τετρακισχιλίους 
8, 5. ὃ. καθ᾽ ἑαυτοὺς, ΒΘΟΥΒΌΠΩ, 50]1 
ὦ, 1, τι, 12. οἱ καθ᾽ ἑαυτοὺς, ορρο- 
5101] Β101, ΔΑΨΘΥΒΙ 1, ὃ, 21; 10, 4. 85; 
δα: 

καταβαίνειν, ἀΘΒοΘΠ 6 γ6 6χ ἰοσῸ 2, 5» 
πο 2. Ο1. ἀπὸ τοῦ ἵππου 7, 3. 
44. 45. δα οεΥδτηθη 4; 8, 27. 

κατάβασις, ἀΘΒΟΘη81|5 2. 4, 37» 20. 
αἰϊΐαβ 6 Ῥεγβῖδ, ΠΥΝΕΣ ΝΑ, 

καταβλακεύειν τά τινος, ΒΕΘΪΕ16 εὐ 16- 
ΠΑΡ ΡΥ ΟΘΘΓΘ ΘΟμηπΟα δ. 8]ΓΟΥ1π18 7, 
6}.22: 

καταγγέλλειν, ἀοἴεγγθ 2, 5, 28. 
κατάγειν, Τα τ ΘΕ Γ6 ΘΧβι]θθ 10 ΡΔΙΤΙΔΙῺ 
ΒΥ. αὐδϊδων εἴκαδὲ τ, 2. 2. 1, 
3,18. ΔΡΡΕΊ]ογ 6, 6, 2. πλοῖα, 5Ὁ- 
αὕιοογο 6,1, 11, 12. ἐπὶ τὸ στρατό- 
πεδὸν 5, 1, τό. κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον, ἀδνΘΏΙΓΘ δα Οαβέγα 3, 

4; 86. 
κατάγειος, 5 ΘΥΤΔΠΘΊΙΒ 4, 5» 25. 
καταγελᾶν τινος, ἸΤΤΙάΘΓΘ 8] Έ61 2, 6, 

23. εἷθ 60 φιῦὴὲὶ Ἰῃ]ατια 1Πδΐα ᾿ηρΡΠ6 
ΘἸΕΟΘα ; 1... 0.. 12.. .2.. 4. 4. 

καταγνύναι, ἴγϑΏΡΘΥΘ 4; 2, 20. 
καταδαπανᾶν, ΟΟΠΒΌΙΏΘΥΘ 2, 2, ΤΙ. 
καταδειλιᾶν τι, ῬΥδ6 τηρία 8]1Ἱἃ ἀ6- 

ξεδοίηγο ..6;.22. 
καταδικάζειν ὅτι, 6 1610 5010 ἀΘΟΙΆΓ ΓΘ 

5» ὃ, 21. ἐμαυτοῦ, σοπάρστηηο 6, ύ, 
ἘξΝ 

καταδιώκειν, ῬΕΥΒΘΟΠΙ 4; 2, 5. 
καταδοξάζειν, 5: ΠἸΒΙΓΑΠ. ΟΡΙΠΙΟΏΘΙη Ὠδ- 

ΠΟΘ». ἢ. 50. 
καταδύειν, (ΘΙΠΘΓΡΕΙΘΊΙ, 3, 17. 7» 2» 13. 

καταδύεσθαι, ΑΘΠΙΘΓΡῚ 3. 5:10. 4. 8; 
36. κατὰ τῆς γῆς ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, 
ῬΓΘῸ ῬΌΘΟΥΒ ΤΩΘΓΡῚ 8. ΟΟΟΌΪΓΔΙΙ ἴογγα 
ΓΕ 

καταθεᾶσθαι, ἀφδρίοοτε (αχ Ἰοοο βαϊίο) 
ΘΑ δὲ 6,30. 

16- 
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καταθεῖν, ἀΘΟΌΤΓΟΓΕ 7, 3. 44. 
καταθύειν χιμαίρας τῇ θεῷ 3, 2, 12. 

πολλὰ, τηυ]ία8. νἹΟΓΠηΔ8 ΤηδΔΟῖΔΥ6 5; 
5. 3. τὴν δεκάτην, ἀΘΟἸΤ ΔΙ ΘΟη56- 
ΟἸΆΓΘ 5, 3, 13. 

καταισχύνειν τινὰ, ἀΘΘΟΟΥ 6888. Δ|16Ὰ] 

3:91,80; 2,14. 
Ὑε κ στβηλδη, ἰηίονῆροτο ΓΑ πα ῦο νά": 

3,1, 2. κατακεκανότες 7: 6, 36. 

μὐδαυειρ θην ἤᾶσοσα, οἷ ἐϊ8 ψιυὴὶ 8θοιγὶ 
οἔ οὐϊοδὲ διμιέ ἃ 1, 13, 14, 15. ἴῺ 
ΘΟΏΨΙΝΊΟ, ἀἰβουϊηθοτο ὍΣ, Ἂν 

κατακηρύττειν σιγὴν, Ἰπάϊοοτθ 5|16π- 
ὉΠ, αἷ6 ῥΥ(ΘΟΟΉΘ 2, 2, 20. 

κατακλείειν, Ἰποϊμθεγα. κατεκέκλειντο 
εἴσω τῶν ὅπλων, ᾿πίγα ργδνΘΙ 8Γ- 
τηδύι 8 η ΓΘΟΙΡΕΙΘ 3, 4. 26; 2, . 

κατακοντίζειν, Δ 61}}}8 ΘΟΠΗροΓα 7, 4. 6. 
κατακόπτειν, ΟΌΡΟΘΥΘ 1, 2. 25: 8» 

ἘΠ: 

κατακτείνειν, ἸΠΓΟΥΗΓΕΓΘ 2, 5, 1Ο. 
κατακωλύειν ἔξω, [ΟΥῚ5 ΤΠΟΓΑΓῚ, ΡΙΌΒΙ- 

Ῥδεδ, απ. 2: τὸς. .ὁ. Ὁ. 8: 
καταλαμβάνειν, 5561, ζ“ιεσιίοηέθην αὐ 

ργωοιμιέθην Οὐγϑι, αἀδϑοηεῖ, 2, 2, [2. 
3, 4, 4.32. πόλιν, ῬΘΥνΘΏΪΓΘ 1 Ὁ- 
Ῥεῖ 7: 8, ὃ. οἤξῃάασγο, οαβι σαρο- 
Τιγοῖσι, 10. τὸ:ς 2.1.5 ΞΘ κα- 
ταλαμβάνεσθαι, ΘΟΥΕΡΙ ΘὃϑᾷΞ, 9. 20, 
ΒΕΧῚΒ ἀεἼεοῦ!8 ἰζυ 4.57». Ἂς 

καταλέγειν, εὐεργεσίαν, ἸδοῖεατγΕ, βθεθι- 
σΆΓ6 [πα άδτη ὈΘΠΘἤοιατη 2, ύ, 27. 

καταλείπειν, ΤΟΙ] ΠΟ] ΌΘΓΘ, ΠΟῊ ΕΝ 
0. π 2. δν ἐπεν τίς Το] πα δτο, τὴς 
ῬΓΘΟΒΙῦ 4, 4:19. καταλείπεσθαι, τΕ- 
Πη6α], 1, 8, 25. καταλιπόντες ἄφο- 
δον τοῖς πολεμίοις 4. 2. ΤΙ. ΠΟ ἨΠ8 
1 ΠΘΥῚΒ ΠΟΙ] ΘΙ ΔΒΒΌΙΩΙ 5, ύ, 12. 
ΤΘΙΙΠ6 1, ΠΟῚ Δα] ΔΙ 3, 1, 2. 

καταλεύειν, ᾿ΕΝ ΤΩΝ ΟΌΙΟΣΘ 1... 5... 14. 
Ἐς 2: το, ΟΣ ΤΟ, 

καταλλάττεσθαί τινι, ΥΕΟΟΠΟΙΠΑΥῚ 8116] 
τι 6. 2. 

καταλογίζεσθαι, βοουτη Ταραΐδτα 5, ύ, 
τό. 

καταλύειν, οαδίγα ῬΟΠΘΙΘ 1, ὃ, 1. πό- 
λεμον, Ὁ6110 ᾿ΠΠΡΟΠΟΙΘ ΠΠΘΙῚ 5, 7; 
27. καταλύειν πρὸς ἄριστον, ἀΕΘΥΨΘΓΊΙ, 
8. ΒΕ 5Ιβίου ἴῃ ἘΠΠΠΘΓΘ δα] ΡΓΆΠαΙΙΩ 
ΒΌΤΠΒΠΟ ΤΠ 1, 1Ο, 19. καταλύειν 
πρός τινα, ἸΏ Βτδ[ΊΆΤΩ ΓΘαϊτα οὔτ 
ΔΙΊΩῸΟ 1, 1, το. ἡ ἀρχὴ Χειρισόφῳ 
ἐνταῦθα κατελύθη ΟΣ ΤΣ 

καταμανθάνειν, 56 ἴΓ6, ΔΗΪΤΠΔανοΥΐοσθ. 

ἐνταῦθα ἢν Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς 
ἐπεστάτει 2, 3. 11. ἀναστὰς μόγις 
ἘΣΘ. ἢ 

καταμελεῖν, πορ]σΘΠὨ ἴθ 6886. ὅτι ἄρ- 
χων αἱρεθεὶς κατημέλει 5. 8, 1. 
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καταμένειν, ΥΒΙΏΔΏΘΓΙΕ 5. 6, τ7 εἴς. 
καταμερίζειν, αἸΒΙΡΙ ΠΌΘΓΕ 7. 5; 4. 
καταμίγνυσθαι εἰς τὰς πόλεις, 1Ώ0]18 

ΟΡΡΙΔΟΓΆΓΠΩ 86 ἸΤΏΤΩΙΒΟΘΓΒ ἢ; 2, 2. 
κατανοεῖν, ΔΕΪΓΩΔΟΥΘΙΘΓΘ Ι, 2, 4. 7: 7 

43. 
καταπέμπειν, τηϊζίοτα αὐ πΑΥΘῚ, 0, ἤ. 
καταπετροῦν, ἸΔΡῚἸθ15 ΟὈΥΈΙΘΙΘ 1, 2, 2. 
καταπηδᾶν, ἀ651}1Γ6, 1, 8, 2. 
καταπίπτειν, ἀΘΟΙάΕΥ6 3, 2, 10. 
καταπολεμεῖν, ἀοὈαἰϊατα 7, 1, 27. 
καταπράττειν, δὰ ἤποτη ροΥαΈΓΟΓΘ 7; 

ἢ: 27: 46. καλῶς ἐφ᾽ ἃ στρατεύομαι 
1, 3. 2: 

καταρᾶσθαι, ἀδνόνεῦα αἸτῚΒ 5, 6 4. 7: 
1.6. 

κατασβεννύναι, Θχβίϊπρτιοτα 6, 5, 21. 
κατασκεδαννύναι. Υ΄. συγκατασκεδαννύ- 

ναι. 
κατασκευάζειν, τος ἙΟΠΒΕ ΘΓ Ἐ7.0, 

19. ἵππους εἰς ἱππέας, ΔάΟΙΠδΙΕ 
δ4]ποῸ5 δαυθ5 32, 2: 19. χαλκώ- 
μασι κατεσκευασμένος, τηβίτποίαβ 4; 
1, 8. κατασκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ που 
οἰκήσοντας 2, 2, 24. 

κατασκέψασθαι, ἸΠΒΡΊΟΘΙΘ 1, 5, 12. 
κατασκηνεῖν ΜΕ] κατασκηνοῦν εἰς κώμας, 

ἴηι γι οοϑ᾽ ἀδυόσει 2:2, 106. 8.2. 22. 

7: 4.11. 
κατασκοπὴ, ΞΡΘΟυΪΔί1Ο 7: 4» 13: 
κατασπᾶσθαι, ἀεῖταῃ!. ἀπὸ τοῦ ἵππου 

1, 9. 6. 
κατάστασις, 8[αϊτιβ, ΘΟΠαΙΠΟ 5, 7; 26. 
καταστρατοπεδεύεσθαι (ἐν ταῖς κώμαις) 

φαβίσα ΡΌΠΘΙΘ, ἀθΥοΥ, 9, 4, 18. 
καταστρέφεσθαι, ἴῃ ροϊεβίαΐοια τοι ]- 
θεω; Ὁ, 2: 7.5 26: 

κατασφάττειν, ΤἸυστδτα 4. 1, 22. 
κατασχίζειν, ΡοΥΠΠΏσοῖα 7 7: 1, τό. 
κατατείνειν, ΘΟΠΙΘΠΩ͂ΘΓΘ, ΠΗ 2, 5.» 20. 
κατατέμνειν, ΘΟΠΟΙάΘΙΘ 4. 7, 26. κα- 

τατέμνονται τάφροι ἐκ διώρυχος ἐπὶ 
τὴν χώραν, ἀποιηξι ἔοββδθ 2, 4, 12. 

κατατίθεσθαι, ἀΘρΟΠΕΓΕ 7, 1, 27. μαρ- 
σίπους ἱματίων 4, 3, 11. τὰ ὅπλα, 
5.5 2, 15. κατατίθεσθαι, 5101 ΡΆΓΑΥΘ 
7. 6, 34. δου α5 Β66] οὖ ουτε {τὰ- 
(616 2, 5, 8. 

κατατιτρώσκειν, νυΠΠΘΙΆΤΘ 4. 1, ΤΟ. 
κατατρέχειν, ἀΘΟΊΓΓΘΙΕ 5.422. 7.120. 
αὐ τὴν τα ΘΟΠἤ6Υ6, ΘΟΓΩΓΠΟΤΔΙῚ 7, 

5» 15 ΔΠηοΟΐ. 

καταφαγεῖν ὠμοὺς, ἀξνόγαγα οὐτιο8 4; 
ὩΣ ΨῸ 

καταφανὴς, ΘΟΠΒΡΊΟΙΠΙ5. ἴῃ σοΟηβρθοία 
1, ὃ, 8 εἴα. 

καταφεύγειν, ΡΕΟΥΘΘΙΘ 3,4,11. 5»7910. 
καταχωρίζειν, σὸς Ξιοτσς 50} αὈΘΙΠΠ 16 

Ἰοςο ΟΠ] οΟδγ6 6, 5, το. 

απ σῦξϑ. 

ΠΕ ΡΟ ΡοΓἤσοτθ 1, 9. 20. εἵς- 
ἤσθγθ 2, 6, 22. σωτηρίαν ό, 2, το. 
ἀρχήν τινι, ΘΟὨΟΙ ΔΓΕ, Θβῆσοτο τὶ 80- 
εἰριδ ἢ. 7: 50) 6: 

κατέρχεσθαι, ΤΘΟΙΓΘ, οἴκαδε 7, 2, 2. 
κατέχειν, ΟΟΕΌΡΑΥΘ 4. 25} Ἐν, Ἔν, 9. 8, 

ΤΩΣ 556. 20. Τεϊίηεγα 7,7, 28. ἱπηρε- 
αἶτο, ὅρκοι κατέχουσι ΟἿΣ ΤΣ φόβος 
7: 7»29. ἀνάγκῃ κατέχεσθαι, Ῥτοτηῖ, 
ὈΓΡΕΤΊ 2, 6, το. ΔρρΡδίϊοσα 6,1, 533: 
6, 3. 

κατηγορεῖν τινος πρὸς 7» 7» 44- 

κατηγορία, ΔΕοσιΒΔ,Ο 5, 8, 1. 
κατηρεμίζειν, τραπαΌ  ]ᾶτθ "ΣἾ, σα. 
κατιδεῖν, ἀδξρίςογ (εχ Ἰοθὸ 6610) 4, 

Ἴ. 21. ΔΗΜΏΔΟΥΟΓΕΥΘ 1, 10, 14. 4» 
Ἄν τ 4} 5 

κατιέναι, ἀεβοθπάβδχε 5.5 7» 13. 
κατοικεῖν, ὨΔΌΙϊΑΙΕ 5. 2» 7. 
κατοικίζειν πόλιν, ΘΟ ΘΓ ὈΓΡοῖη 5» 6 

τ8., 6, 4: 7: 

κατορύττειν, τν ἦς 458. 20. 5» 8, ΤῈΣ 
καῦμα, ξοϑίᾳΒ 1, ΠΕ δ 

καύσιμον, φιοα σΟτΑ ΤΊ ροξαβί 6,3,15. 
Κεγχρος, ΤΠ 1, 2, 22. 

κεῖσθαι, δἰζατη 6556, τὸ χωρίον 5. 4» 
15. ἐπί τινι, Ἰη 6 Υ δος Δ ΓΘ 5ὰ- 
ΡΕΥ ὉΠΠηπο 1, 8, 27. κεῖται τὰ ὅπλα, 
ΔΙΤΩ ΘΟ βίαηΐ ΘΙΠΏΘΕ: 759 Ὁ» 24. ζ.- 

2ο. Υ(. τίθεσθαι. πλίνθοι ἐν ἀσφάλ- 
τῷ 2. 4.12. αἱ τράπεζαι ἢ, 3, 23. 

κελεύειν, 1. 4. ῬΟΒΟΘΥΙΕ, ροΐετα 4, 5» 24. 

ἐκ νὰ 
κενὸς, γοι5. ἡνιόχων 1,8, 20. γΔῆτι85, 

φόβος 2. 2. 21. 

κενοτόφιον, τατηυῖιβ ἱπαπῖβ ὅ, ἀξ ῦ 
κεντεῖν, ῬΟΠΡΈΓΟ 3.1, 20. 

κεράμιαι πλίνθοι, Ἰδίθγεβ δχ ἈΓΡΊΑ 
οοο 3; 4. ἡ δῃηοί. 

τὸ γτσαν οἴνου, ἰεδία νἹΠΑΥΙα 0, 1, 15: 

2, 3. 
κεραννύναι, ΤΩΙΒΟΘΙΘ Ι, 2. 13. 5» 4:5 20. 

κέρας, σΟΥ̓Πτ ὈΟΥΊΒ, 6Χ 400 ΟἸἸπη Ὀ106- 
θαπὶ 7, 2. 22: 3,34: ὌΘΝΗΝ τς 
ἐμδα: φιΐα, αἰοίογε Ἰαγτοπο, τυϑξε- 
γῆν ἐμ οῳ οοτηῖ διδιῖο ἢοθαηπέ, 
2: 2; 4. Ἶ» 3. 32. κέρατα τοῦ ὄρους 
5. 6, 7. κατὰ κέρας ἄγειν 4,06, 6. τὰ 
δεξιὰ τοῦ κέρατος 1, ὃ, 4. 

κεράτινα ποτήρια, ΟΟΥ̓ΒΘᾶ ὕ, 1, 4. 
κερδαίνειν, ἸΟΙΑΙῚ 2, 6, 21. 
κερδαλέος, 4ιαξοΒίΠΟΒΙΙΒ 1, 9, 17. 
κεφαλαλγὴς, ἀοΙοΟΓΕΙη ΟΔΡ ΣΙ Δ ΈΓΘΗΒ 2, 

ἣν πΕ! 
κηδεμὼν, ταΐον, αὶ ΑἸ οτῖτι5 σοπητηοάα 

εὖ βδ!παΐθιη οὐταΐ δὐ ἐπιθίὙ 2, 1, Τῇ. 
κήδεσθαί τινος, Υ ΟΠ] Οτ15 ἈΠΟ τι5. ο0η- 
Βυ] τ 7. 5» ὅ- 

κηρίον. ἴανΒ 4: 8, 20. 

- 

ἡ νν 
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κηρύκειον, οΔάποοι5. ϑολοὶ. Τημονά. 
δὲ δῷ 60 ϑιυίααϑ : Κηρύκειόν ἐστι ξύ- 
λον ὀρθὸν, ἔχον ἑκατέρωθεν δύο ὄφεις 
περιπεπλεγμένους, καὶ ἀντιπροσώπους 

πρὸς ἀλλήλους κειμένους" ὅπερ εἰώ- 
θασι φέρειν οἱ κήρυκες μετ᾽ αὐτῶν' 
καὶ οὐκ ἐξὴν αὐτοὺς ἀδικεῖν, παρ᾽ οὺς 
ἀπέρχονται. σύμβολον δὲ ἦν τὸ μὲν 
ὀρθὸν ξύλον τοῦ ὀρθοῦ "λόγου" τὸ δὲ 
παρ᾽ ἑκάτερον εἶδος τῶν ὄφεων, τὰ 
ἀντιτασσόμενα στρατόπεδα. ὃ γὰρ 
ὀρθὸς λόγος δι’ ἀμφοτέρων χωρεῖ. 
Ηΐἴπο 5. 7: 30 σὺν κηρυκείῳ 65ὲ Τη1850 
οδαποσθαΐοτθ, φυὶ αἰδαδ δαογοδαηοίι5 
6586 5οἰοί. 

κῆρυξ, οδατιοθαῖου, ῥρυδθοο, Ἰδρϑίτιβ 2, 
Ι,7; 2,20; 3; 2. ; 

κηρύττειν, ΤΟΥ ῬΥΙΘΘΟΟΠΘΠῚ ΘΟΙΘΘΙ 4.1, 
8᾽. ὦ, Δ. 10 28. 7.1... ἸΠΡΕΙΒ. 
874, 36. 

κιβώτιον, ἀΥοιια ἢ, 5» 14. 
κίνδυνός ἐστι μὴ ἢ, ἢ: 31. 
κινεῖν, ΤΟΥΘΙΘ. τοὺς στρατιώτας 2, 4. 

28. τὸ στρατόπεδον 6, 4, 27. κι- 
νεῖσθαι, 886 ἸΠΟΥΘΙΘ 4, 5» 13. 6, 2, 
8. 

κιττὸς, ὨράθΓἃ 5, 4: 12. 
κλεῖθρον, Ῥ6ββα]ι5, διακόπτοντες τὰ 

κλεῖθρα, υοά Τμπο. 2, 4 αἸοἷ δια- 
κόψαντες τὸν μοχλὸν, 7, 1: ΤΊ. 

κλέπτειν, ξατίτη ΒΘΟΌΙΗ ΔΌΐΘΙΥΘ 4, 1, 
14. τὰ ὄρη, Οἶδη ΟΟΟΌΡΑΓΕ τηοηΐθ8 
4.06,1τ1. 5,.6,9. τοῦ ὄρους 4,6. 18. 

κλίμαξ, 568]8 4. 5» 25. 
κλοπὴ, [ατίαχη 4. 6, 14. 
κλωπεύειν, [ὈΓΑΤΊ, ΟἸδτ ἸΠ θγ ΟΊ ρΟΓΘ, 6, 
πᾷ 

κλὼψ, [Ὁ 4, 6. τῇ. 
κνέφας, ΟΥ̓ΘΡΙΒΟΌΠΙΠ 4. 5» 9. 
κνημίδες, ΟὐοΥἴεδ5, ἰασατμηθηΐθ ΕἸ  ἸΔΥ ΤΙ ΠῚ 

τ 2 τό:2.}]; τό: 
κόγχη. ΠΟΠΟΠδ 5, 23, ὃ. 
κογχυλιάτης, ἸΔ}Ρ15 3, 4, ΤῸ ΔΠηού. 
κοίλη χώρα, νΆ]}10τ5 αἰβι ποία 5, 4; 

21. 
κοιμᾶσθαι, δ βΒοτηππτ σαρ᾿δηάητη 46- 

ΕἸΠΠΙΠΘΕΘ 2..1. 1. 4.:2;.2. 
κοινὸς, ΘΟΙΠΊΓΩΤΠΠ1Β 86 ΟἸΏΠΘ5 ΡΘΓΠΏΘΠ5 

3, 1, 43. 45. ἀπὸ κοινοῦ, ΡῈ]1Ο18 
ΒΌΓΩΙΙΙΒ 5, 1. 12. ΡΈΡ]1οα δαοίο- 
Υἱϊαίθ οὖ σοηβ110 5, 7; 17. κοινῇ, 
ΘΟΙΏΓΊΗΙ Βιιπηΐιι Ρ, 4. 26. κοινῇ σὺν 
μετὰ  π8 δ 5: 2; 2. Ὁ;.2; 12. 

κοινοῦν τῇ στρατιᾷ, ΘΟΤΩΤΗΤΙΠΙΟΔΓΒ ΟἸΙΠῚ 
ἘΚΘΕΟΙΝΙΙ κ᾿, 6..27. τρφισ.π: 60η- 
ΒΈΌΪΘΟΥΘ ἄθυτῃ 6, 2,1 

κοινωνεῖν τινος, ΒΟΟΙΟ πρϑῦ ̓ πϊ. 78:9 
28. 

κοινωνὸς, ΘΟ,ΒΟΥΒ, ΡΔΙΠΟΘΡΒ 7, 2, 28. 
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κολάζεσθαι, οοργορτῖο, δα οἰποιιπὶ γ6- 
αἶγα ΘΟρΡΟΥΘ 2, 5, 13, τὸ ἤδη κολά- 
ζει...) 2.4 

κολωνὸς, Ὀτητ}118 4, 7. 25. 
κομιδὴ, νϑοίτπιτα. οὐκ ἀπορήσομεν κο- 

μιδῆς, Ροίουπλαβ Ἰη6Ἃ6. ΠᾶνΊραγο, 5» 
ἜΡΕ ΤῊν 

κομίζειν, ἀοἴοτγο, τοὺς ἀσθενοῦντας, ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον 4, 5; 22. οἴκαδε κο- 
μίσας 4. 6, 3. κομίζεσθαι, βδουπῃ 
ἈΒΡΟΥΙΆΓΘ 3, 25. 26. 5, 5: 20... Κατὰ 
θάλατταν, ὨΑΨΊΡΤΘ, 5, 4,1: ύ, 5. 

κονιατὸς, (8166 1ΠΠΠύτπ|ι5, λάκκος 4, 2, 22. 
κονιορτὸς, ῬΕΪΝΙΒ 1, ὃ, 8. 
κόπος, ἸαΒβι60 5, 8, 2. 
κόπρος, Βἴ6ΥΟᾺΒ 1, 6, 1. 
κόπτειν βοῦς, τηδοίδγθ 2, 1, 6. ΘΒ ἄθγΘ, 

ΔΥΌΟΓΕΒ 4, 8, 2. ξοποϊάετο, γέρρα 4, 
6, 26. πύλας, ρυ]βαγα 7,1, τό. 

κορυφὴ, νοΥίοΧ 4, 2,9 20. 
κοσμεῖν, ΟΥ̓ΠΑΥΘ 1, 9, 22. 

ὈΘΥΠΆΓΘ 2, 2, 36. 
κόσμιος, τηοαδβίαᾳϑ8, αἸἰοΐο δα ]6 5 6, 6, 

4: 
κόσμος, ΟΥ̓ΠΔΙΠΘΏΓΙΠ 1, 9, 22. 
κούφως, Ἰεν!ΐε!, ἅλλεσθαι 6, 1. ". 
κράζειν, Πα 6 κεκραγέναι, νΟΟΙΟΓΔΙῚ 7, 

δὲ ταὶ 
κράνος, Θαῖθα 1, 2, τό. Παφλαγονικὰ 

ἢ, 2Σ 25 1:49 1ὅς 
κρατεῖν, ἴῃ ροίεβίαθα ΠαΌΘΓΘ 2, 5» 7. ΥἹ 
μου τὶ, σα ρόπα ΓΘ: 9. ἡ. 56: 35.1. 50; 
ἤ, 32. τοῦ ὄρους, ΒΌΡΕΓΑΓΘ ΙΠ0Π- 
ἴθπι 7, 3, 3. τὰ κέρατα. ἃ κρατεῖν 
κατέχοντες δύναιντ᾽ ἂν 5. 6, ἢ. 

κρατὴρ, Ῥοσυ]υτη 4: 5; 26. 
κράτιστος θεραπεύειν, ῬΘΡΙΠΙΒΒΙ ΠΊτι8 οο- 
Ἰ6Π 61. ἃ, 6...20: συνεργὸς, ορπηι8 
Δα]αΟΥ 21. πάντα πάντων εἶναι, 
ΟΥΏΙΤΙΒ 1Π ΟἸΠΠΪ σΘΏΘΙΘ ΘΧΟΘΙΙΡΓΘῚ, 
9. 2. κράτιστοι, ΟΡ᾿ἸΠηδίαΒ 4; 4; τό. 
κράτιστα, ΟΡ ΪΠΊ6, μάχεσθαι 3, 2, 6. 
Εὐο α τῷ 

κράτος, ν5. ἀνὰ κράτος ἐλαύνων τῷ 
ἵππῳ 1, 8, 1. φεύγειν τοκῖθ. 18. 
θεῖν, 4: 8. 20. Κατὰ κράτος, ας. 88 
10. 

κραυγὴ: ΟἸΆΤΑΘΙ ..21 ἘΠῚ ΠΟ ΖΟΙ 3.4, 
45. ποιεῖν 2, 2. 17. 

κρείττων, ΟΣΠ]ΠΟΥ 3, 1, 4. ῬΟΪΘΠΪΙΟΙ 1, 
2, 26. 

κρεμαννύναι, ΒΙΙΒΡΘΏΔΕΙΘΙ, 2, 8. ἐκρέ- 
ματο ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ, Ἰτητη] 6 δηΐ 
ἤμπν!ο 4, 1, 2. ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται 
3, 2,10. ὑπεραλλομένων ἐλήφθησάν 
τινες κρεμασθέντες ἢ, 4, τῇ. 

ἐρηϑη Τοὔβοι, 2...1.2....4.,.5;, 28: 
κρηπὶς, ὈΔ515, ΟΥ̓ΘΡΙῸ 2, 4» 7..10. 
κριθαὶ, ον θιτῶ 1) 2,.5225 δ»: 5τ αἴξ, 

ΤΘΡΈΓΘ, ρῖι- 
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κρίνειν, οἸἸσοτα, ἀο]θοίαμη ὨΔΌΘΓΘ 1, 9. 
20. ΘΧΙΒΟΠΊΔΙΘ 1, 0, 20. 

κρίσις τινὸς, Τα α]οῖπ τη 46 Δ]Π|4τπ|ο 1, 6, 5. 
παρέχειν ἑαυτὸν εἰς κρίσιν 6, 6, 20. 

κρόμμυον, ΘΕΡΘΙ ΔῸΣ 515 
κρότος, Ῥ͵διδιιβ 6, 1, 13. 
κρούειν, ςοπῆϊσεγε, οι εάρες 4.18. 15; 

ὅ, πε εθ. 
αρδοενξῶι οΟσσαϊΐαγο, σοίδγθ, τινά τε 1, 

ὁ::50. 
κρωβύλος, σΟἸΩΡ]]ΟΔΙ1Ο σΑΡῚΠῚ βυιθατπιοία 

ἃ ἰγοηΐθ ἴῃ ψεγσοθιη, βρῖοδ [ΟΡ 1}15 

8: 4» 18: 
κτᾶσθαί τινα, 5101 σΟΠΟΠ Αγ Δ]] πιο 2, 

6, 26. πολέμιόν τίνα 5.5 ἢ» 17. τῆς 
ἐλευθερίας ἣ ἧς κέκτησθε 1, Ἴ, 3. 

κτῆμα, Τ65 ΄υδιῃ 418 ροβϑίεΐ 7 ̓  Όμες 
κτήνη, ῬΕΟΟΥᾶ, 3, 1, 10. 4; 7; 17: 
κυβερνήτης, ΒΥ Παίου δ. 2Ο᾽ 
Κυζικηνὸς 586. στατὴρ, δε ὅ;.35: ὑδεαῦ 

μιηλιδ αμγοιδ5, ιὶ οαρμέ ηιμϊογῖ, 
χιαηι Πιαγοδογιι8 μαδεΐ ργὸ ΟγΡοίο, 
γεζογεθαΐ, οἱ ραγτίο αἰέεγτα προτομὴν 
λέοντος : ον. Ἠεεγοῖ. εἰ διά. Ὑ͵αϊε- 
δα ἀγαοθηιαβ Δ{ἐοας 20 (εἰ δπςίο 
ΔΌΥΙ Ργθο 28. Κ΄. Τοηιοϑίθ. ααν. 
ῬδοΥης τ. 914. ττ δ. 11}. Β΄ γαξ 
δἰϊροηαϊζιη πιθηδίγιμην ηυλ {15 στο- 
,φατῖϊ ἢ, 3» 10. 6, 2, 4. 1.2, 386. 

κύκλου περίοδος, ΔτηὈΪΐτι5 5, 4; 7. κύ- 
κλοι συνίστανται, ΟἸΤΟῸἢ ὨΟΙΏΪΠΌΙΩ 
εἴ σοῃοΙ Ια θυ]α οοηβιϑίπηϊ 5, 7. 2. 
κύκλῳ, ὉΠΟΙΩῈ6 1, 5. 4. 2, 1. 2,12. 
4; 7. 2. κύκλῳ περὶ, Εἴτοᾶ 5, 6, 20. 
κύκλῳ περιιόντες, ΟἸΤΟΙΤΩΘΕ ΘΒ 4, 2, 
5. πορεύεσθαι κύκλῳ ἢ. 1, 14. κύ- 
κλῳ πορευόμενοι, ἴῃ ΟΥ̓ΡΕΠῚ ΔΘΎΩΪΠΘ 
ΘΟΏΨΘΓΒΟ 7, 8, 18. 

κυκλοῦν, ΟἸΏΡΘΙΘ, ΟἸΓΟΙΤΠΨΘΏΪΓΘ 1, ὃ, 
12. 4: 2, 15. κυκλοῦσθαι, 58Ρ15850 
ΟΥ̓Ό6 ΟἸΓΟυΙΒΙβίοσα 6, 4, 20. 

κύκλωσις, ἸΠΟ]ΌΒΙΟ 1, 8, 22. 
κυλινδεῖν, ἀδνΟΙνΟΓΘ 4, 2, 2,» 4; 7» 4» 

κυλινδεῖσθαι, ἄθνοῖνὶ 4, ὃ, 28. 
κυπαρίττινος, ΟΌΡΓΘΒΒΙΠΒ 5; 3» 12. 
Κύρειοι, Ογεαπηὶ, ον ΤΊ ρΡαγίπτη ῬοΥβδθ 

3, 2, 1]. τὸ Κύρειον στρατόπεδον 
1,10, 1. 6 Οτἴϑοὶβ τοῦ Κυρείου 
στρατεύματος ἢ, 2, ἤ. 

κύριος πόλεμον ἀνελέσθαι, Ῥ6 165 4161 
εϑῦ ροΐοβίαβ οἵ δυδιχιιιπη Ὀ6]] πὶ 
ΒΌΒΟΙΡΙΘΙΩΙ Ρ, 7» 27. 

κωλύειν τοῦ κάειν, ῬΥΓΟΒΙΡΘΓΘ 6 ᾿Π66ῃ- 
ἀδηῦ ἈΡΊΟΒ 1, 6, 2. οὔπῃ ἰηΐ. 2, 5» 
“) λ. 8.) βυνοηιδξ ΟΒογϑῦ. ΚΟΆΤΑ 866. 
4, 2,14. οὐδὲν κωλύει 4, 8, Β-. τί 
κωλύει 1, 3,1τό. τί τὸ κωλῦον 4: 5» 
20: Ἴ» 4. 

κῶμαι, νἹΟΪ. 1, 4, 9 Εἴς. 

σΒ Οὔ. 

κωμάρχης, νοῦ ῥγορίθοξιιβ 4, 5, 10. 
κωμήτης, ΥἹΟῚ ΠΟ], ΡΆΡΘΠΤΙΒ 4, 5» 24. 
κώπη, ΤΘΙΏΙῚΒ δι ςν, 
λαγχάνειν ὕπνου, ΟὈΔΟΥΤΗΪΓΕ 3, 1, 11. 

ΒΟΓΙΓΊ 4; 5» 24. 

λάθρᾳ, οἸδτη 1, 2, 8. 
λάκκος Ἀμδ. το ἐς Οἰβύθυῃϑδ, 5. ἔονβδ, 5. 

Ἰδοβ συρβϑίτιβ, ορεσα ἰθοίουϊο ἰῃ- 
ἀυειί!θ 4, 12: Ὁ. 

λακτισθεὶς, (8166 σδθΒ1ι5 3, 2, 18. 
λαμβάνειν, δοοίρεγα φιοα ΟΠ γί τ, 

9; 22. πληγὰς 4.0, 15. ΘΆΡΕΓ αἱ 
Β.ῸΌΠ, ΠΟ ἘΒᾺ] ΘΟΠΊΠΙΩΙ ΦΟΠΟ6- 
ἄογο ό, 6, 2. ρ,α[1Β ΒΌΓΩΘΓΘ 2, 3, 27. 
ῬΟΒΕΙ τ᾿ Τὸ, 2. .3;4» 41: ἐάνπερ ἅπαξ 
λάβωμέν τι τοῦ ὄρους 4.06, τ. οοπη- 
ῬΙΘΠΘΉΕ͵Β 3, 2, 29. ΟΡΡΥΪΠΊΘΓΘ ἃ]1- 
4 Έ ΘΠ ἸΠΠΡΑΥΔἰ ΤΩ 2, 3, 21. 4,06,1. 
ΘΙΡΟΓΕ 1. 1, 6. 2; τὈτὸό 5. Δ 
ἄνδρας, τη]]}]ῦθ5 ΘΠΟΠΒΟΡΌΘΓΘ 1,1, 6. 
ἀγαθὸν, Θτπο]πΠ]θηΐο ἔγα! 6, 1, 11. 
τὰ δίκαια, Ἰ01ι8 Βα ΡΟΥΒΘΟᾺΪ, 7, 7» 
17. τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν, δὰ 
585 ραγίθϑ γα σου α Χο ΠῚ 2, 
5, 28. ὅπου τινὰ τῶν συγγενῶν ἴδοι, 
πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν 4, 5, 32. 
δι’ ὄρους ὁδόν τινα λαβὼν, 7: 3; 42. 
Π. β6ῃ. ΓΕ, 1, 5» 7: ἔλαβον τῆς ζώνης 
1,06, το. Δηηοί. ἐδ αν. τινὰ ἔνδεια, 
ἸΠσσβϑιῦ ΡΘΏΤΙΔ 1, 1Ο, 18. 

λάμπεσθαι, σΟΓΆΒΟΔΓΒ 23, 1, 11. 
λαμπρὸς, ϑρΡΙΘπαϊάυ5, σ]οΥΟβαβ 7» 7» 
τ 

λαμπρότης, ΒΡΙΘΠΟΟΥΙ 1, 2, 18. ὅ 
λανθάνει τρεφόμενος, οἴάτη ἈΙΙΡῸΥ 1. 15 

9:10. ἐλάνθανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ 
γενόμενοι, ῬΥΠΒ ἴῃ ΘΟ]]ΘΙη δνάβα- 
γηῦ, ΠΌΔΙ 60 856 ῬΘΥν ΘΏΪΞΒ6 δηϊ- 
τηδανογίεγεηΐ 6, 3, 22. τοὺς πολε- 
μίους 5. 2, 20. 

λάσιον χωρίον, νἹΓΡῸΪ15 ΟὈΒΙ ΠῚ 5, 2, 
20. ὅ. 4, 26. Ζη- 

λαφυροπωλεῖν, ρτοράδτη νεηάρσχε 6, ύ, 
48. 

λαφυροπώλης, 4αϊ ργρα8 νη] 7, 7. 
Βό. 

λάχος, ΡΆΙΒ 5. 3» 9- 
λέγειν, ΘΘΏΒΘΙ6, βθηΐθηθδιη αἰ σθα 2, 

1, 15,9 20. πράως λέγειν τὸ πάθος 
Γ,. ἢ» 14. αἸΙσΟΓΘ, ΡΘΥ ἈΠ Σ, 9, 28. 
7Άθεγθ, σὰπὶ 1ηΐ. 1, 3, 8. αὐτὴ αδί. 
οὔ {ΠΕ}. 1, 40; 7, 34. ὡς στρατη- 
γήσοντα ἐμὲ μηδεὶς λεγέτω 1, 83; 15. 
τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρί- 
στοις τ,ύ, τ. 

λεία, Ῥτεθάὰ ες Ἐ 8 
λεῖοε γήλοφοι, 601165 Ιδν 85, ΠΟῚ ἃβρδσὶ 

νἹΓρΡΊ 15 4, 4» 1. 
λείπειν, γΟ]Πηϊιογθ, λελοιπὼς τὰ ἄκρα 

Ψῃ.Ν,, ἀιι 

Δ. 

᾿ 

 Φ ΦΊΣΑ ἄχ»... 
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2. ΟἿ οἰο: τὰς τάξεις 5. 8, 12. 
ΤΟ] στη ἴδοογΘ 7: 451 

λείπεσθαι, γϑ]Ἰαταττη 6586 2, 4.5 5. 4.1» 
Ἐ- ΤΘΙΏΒΠΟΓΙΘ ἴῃ ΓΙ ΠΟΘ 4.5 5» 12. 7. 
8. 22.. ΨΙνΌΙϊΩ ΤΟΙ Πα Ϊ. 5,1. 2. τινι, 
ΓΘ δἰίατια ᾿Π ΘΓ] ΟΥΘΤῺ 6888 7, 7; 31. 

λεκτέος, ἀἸσοηατι5 5, 6, 6. 
λευκοθώράκες, Α]}ἷδ. Ἰουῖοῖβ Ἰπαυμ 1. 

8,0. 
λήγειν, ἀΘΒΙΠΘΥΘ 2.» 1, 9. 4» 5» 4 
ληζεσθαι, ὈτΟΘΟΔΙῚ 4., 8,.22. ὁ, 1,.1: 
δ θη," ἄνδρας ἢ:.:3».21. 

΄ λῆρος, Ὠυρδθ, Γ65 Π1Π1]1 7, 7» 41. 
λῃστεία, ἸαϊγΟΟΙ τη ἢ, 7.» 9 
λῃστὴς, Ἰαΐῖτο 6, 6, 28. 
λινοῦς, ἸΙπΘιι5, 5» 4; 12. θώραξ 4, ἢ: 

ἔξ. 
λογίζεσθαι, Ῥυιϊΐδγα 2, 2, 13. ΥδΒΡαΐαγ8 

Ἂν: “Ἔ, 20. 
λόγος διῆλθεν, ΥἱιΠΊΟΥ ΟἸΒΡΟΥΒΙΙΒ δ 1, 

4, ἢ. ὃ ἔμπροσθεν, ὩΔΥΥΔΙΟ 5806- 
πὰ 1 5 1, ΘΑ ΤῊ Ὑ ὅν 1, 
1. 7.1.1. εἰς λόγους τινὶ ἔρχεσθαι, 
8 σο]]οααϊαπι οπὶ ΔΙΊ. Ὸ οοηνθ- 
ΠΤ 2, 5» 4- 3» 1, 20. 

λόγχη» ΟἸ15015 4. 7. τό. Ρ. 4. 12. 
τὴ ΠΗΒΙΗ92..5.0.... 4..8, 2. 

λοιδορεῖν, ΟΡ] Τρ α 6 5. Τρ." ἤς τῆν 
ἴα. 

λοιπὸς, ΤΕ] Ια απ. λοιπόν μοι εἰπεῖν 2, 
2,290. ὁ λοιπὸς 4,1, 24 οἷς. λοιπὸν, 
τὸ, μοβίθα, 1 ῬΟΒίθυαπ 2, 29 5. 3. 2. 
9,39. τοῦ λοιποῦ. 1,5.7.34. 6,4,11. 

λόίος, ΘΟ. 1. 1Ο,.12. 4.,.4. 20. 
λόχος, ΟΟΠΟΥΒ, ΟΤΟ, ΤὨΘΏΙΡΙΪΙ5. 1, 2, 

255 ὍἈΌῚ τοο βιηΐ δύο λύχοι 2, 4, 21. 
ΒριΓς Χοχαγὸς 1. ἢ...2.. 2. 4.5. 21. 
ΕΠ Π5- Χοχαγία. 1. 4..15...2. 1..20. 
ψεγρυτ λοχαγεῖν 6, 1. 530. λοχίτης, 
6] δϑὲ εχ δαάθιῃ οομβοχίθ 6. ύ, 7. 

“λόχοι φύλακες, σοΠοτίθ8. βῈ 51 ]ὰ- 
τε, ὁ. 5,.0. 

λύειν ΒΟΙν ΓΘ ν]ΠΟῸ]15 3, 4, 35. 4, ὅ, 2. 
γέφυραν, γΕΒΟΪΠογ6 ΡΟΠΐΘΠῚ 2, 4; 
17. 19. σπονδὰς, ὕβριν, ὑποψίαν, 
ΤΟΙ ΟΣ, δ... 10.2.1... ῬΥΘΩ͂ΒΒΒΘ. ἄν, 4» 
420 δΔηποΐ. ἜΑ ὅρκους 3, 2,1ο. λύ- 
εσθαι, τοα!τηογο 7, 8, 6. δηπού. 

Δύκαια 1, 2, Το ἃπηοῦ. 

λύκος, Ἰᾳριι8, ἴῃ ἔωαογθ οὔτ Ρβυβ18 
τηδούαζιιβ 2. 2, 0. 

λυμαίνεσθαι τὴν πρᾶξίν τινι, Ἰποθρίᾶ 
ΔΙΓΟΥΒ γυῖα γθαάθγθ 1, 2, τό. 

λυπεῖν, ἸΔσΘΒΒΘΓΘ, 1Π] τὰ ΔΗ ΊΘΘΓΘ 2, 2, 
23 8» 14. λυπεῖσθαι, ΔΟἸ]ΘΓΘ 1, 2: 
ὃ. ὑπὸ λύπης, ΡΓ86 4Ο]ΟΙΘ 3,1; 2. 

ἔύπηνιε, ΤΟ] Θϑίτιβ, ΡΥΑΥ]Β 2, 5. 13. 7. 

7» 38. 
λύττα, ΥΑ}168 5, ΠΟ: 

Ἴ» 4; 
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λῷον Τ]6]1π|8 3,1, 7. καὶ ἄμεινον 6, 2, 

15. 9; 44. 
λωφᾶν, ἀδῆρετε 4, 7,06. 
μάγαδις, τηᾶρδα!]Β. οἵον μαγάδι σαλπί- 

ζοντες, Ἴ. 3» 32 Δηποῖ. 
μαίνεσθαι, ἸΠΒΔΉΙΓΘ, ἸΠΏΡΥ. 2» Π, 1Ο, 12. 
μακαρίζειν, Ὀθαύθαχη ΡΥΕΘΟΊΟΔΥΘ 3,1, 10. 
μακαριστὸς πολλοῖς, θη τ1}0] [)6ᾶ- 

ὑστη ργεθαϊοαηΐ 1, 9. 6 
μακρὰν τοξεύειν, Ἰοπρα 6]ΔΟυ]}} 23, 4; 

17: 
μακρὸς, ἸοηρᾳΒ. μακρὰ ἡμέρα 6, 4»1. 

πλοῖα 5» 1,11. μακρὸν ἦν ἀπὸ τῆς 
οὐρᾶς λαβεῖν 3, 4, 42. πορεύεσθαι 
μακροτέραν. φὺ ἄς 1ΈῈ. ὅπως ὅτι μα- 

κροτάτην ἔλθοι 7, ὃ, 2 
μαλακιζόμενος, βε  ρυηρα, Ῥιῶ Ἰσῃανῖῶ 

ΕΣ ΠΣ 
μάλιστα, τηᾶχίτηθ. πάντων μάλιστα 

νυκτὸς πολεμικώτατοι Ἴ: 2, 22. ΟἸΉϊ 
πιηιογαἰδιι5, ΔαΤηΟαΠ, ΠΟῚ 8Π1- 
Ὀ]108, 5. σαὶ 5:4}, 5.» 4. 12. 6, 4, 
4. μάλιστα μὲν---εἶἰ δὲ μὴ ἢ. 7», 19 
Δη Ποῦ. 

μᾶλλον ροϑβύ οσοτηρατγαΐ. 4, 6, ττ. μᾶλ- 
λόν τι 4: ὃ, 26. οὐδὲν μᾶλλον, ὩΟῺ 
ΤᾺ Ρ15.5,.5..11. 

μανθάνειν παρά τινος, ἀἸΒΟΘΙΘ 6Χ Δ]Π14 0 
ΡΥ ΡΠ Ρ 
Εις. 

μαντεία, ἀ6 ΑΡΟ]ΠΏΙΒ ΓΕΒΡΟΏΒΟ 2, 1» 7: 
μαντευτὸς ἐκ Δελφῶν, βισπιποαΐαβ οτὰ- 

οα]οὸ ΤΠ ΙρΏΪοο, 5. σα πὖ βθοτα ἴδοθ- 
"εΐ, δΔαιπΠΟηΪ5 αγαὺ 80 ΑΡμο]]}1Π6 
Το ροο, 6... 1τ-.22. 

μάντις, ΔΥΌΆΒΡΕΧ, 611 ΘΧἕΙΒ ἸΠΒΡΘΟΙΙ5 Τ6- 
Βροπαοί ἀ6]}  Υα 118 1, 7. 18. 3. 
3, 18.. 5» 2,90. ὅ, 4,13, 14. 

μάρσιπος, ΤΩΔΙΒΌΡΙΠΠῚ, ΒΔ ΘΟ 115 4,» 2» 
11 8δηηοί. 

μαρτυρεῖν τινι, δἰϊου) 15 ΒΘ θη ἸΆ Τὴ 
ΘΟΙΏΠΡΙΌΌΔΓΘ 3, 2, 12. ἰθβ ΠΟ Π]Ο 
80 Δ]ΓοΥ 5. σϑιιϑῶη αδίθη θυ 7, 

ἀρ βέ νὰ ς ἐα 
μαρτύριον, ὑΘΒΕΠΠΠΟΠΠΙΠ 2, 2.9 13 

μάρτυς, [ε5{15. μάρτυρά σε ποιοῦμαι ἢ, 

1» 39: 
μαστεύειν, ΠΘΟΙΌΓΘ 2, 1; 42. 5» ὅ. 28. 

Πεῤδη ναι. 
μαστιγοῦν, Πὰρτὶβ οεθογα 4. 6, 1Ρ. 
μάστιξ, Παρο]]ατη. ὑπὸ μαστίγων ἐτό- 

ξευον 2. 4. 25. 
μαστοὶ, ΡΆΡ11186 ῬΘοίουΊβ, αἷθ ϑθῶὶ ηϊᾶϑ8- 

δῆτ τς, 4... Τῆς «4ν 43... μααιπὸςν 616 
[ὈΓΏ]Ο ΤΟ] 4,5 2, 6 

μάταιος, γΆΠι18, ΤΠ ΠΧ 7, 7. 24. 1{Ὑ]- 
{πιδῳη..Ὁ. τ: 

μάχαιρα, σἸδαϊτιβ 7» 29 80. 

μαχαίριον, ΘΔ ΙΟ] 5 4: ἢ: τό, 
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μάχη, Ἰοοὰβ 00] ρΡυρπδίθτῃ δβὲ 2, 2, 6. 
μάχιμος, Ῥαρπιᾶχ, ὈΘ]ΠΟΟΒῈ8 7, 8, 12. 
μεγαληγορεῖν, τηᾶρὩ Ἰδοΐαγα ὅ, 3, 18. 
μεγαλοπρεπῶς, τολσηϊῆοσε τὸς τ] τ γε: 
᾿γαλοπρεπέστατα ᾿ τιμῆσαι Ἴ: 3. 10. 

μέγας, τηᾶ σ᾽ 5 » ῬΟΐΘΗΒ Ὁ 32: 10. 1:1 
δ: 5. 18. μέγα τοιούτῳ ᾿ἀνδ)ὶ εἶναι 
3 77.834] μεγάλα ἦ ἦν, ΤΩΔΡΏΔΙη ΥἹΠῚ 
ΒΘ Ὀδηΐ 2, 6, 14. ὅταν θάλαττα 
μεγάλη ἐπιφέρηται, ΤΩΔΤΒ ταπηἀπιπη 
εἴ οοτῃτηοξατη 5, 8, 2ο. τὰ μεγάλα 
εὖ ποιεῖν, πη Δ 8 θεηεῆεῖ!ε ΟΥ̓ΠΒΓΘ 
1,0: 24. τὸ μὲν μέγιστον, ΤΠΔΧΊΠῚΘ 

1,3, 1Ο. μεγάλως, Π]ΔΡΏΟΡΕΓΒ 2, 2, 
οἷν 

μέδιμνος, Τηθηβιτα 56Χ ΒΟΧΙΘΙΙΟΙΈΤΙΩ, 
48 ἴθῃθῃβ χοίνικας, 102 κοτύλας. 
ἀλφίτων 6,1, 15: 2, 3. 

μεθιέναι, αἰτη!ἴοτα 7. 4, Το. 
μεθίστημι. μεταστησάμενος αὐτοὺς, το- 

Τηοῦ 5 1115, 58. σπ 605 αἰβοδάεγα 
]αββιββοί 2, 3, 8. μεταστάντες, ΟὙΠῚ 
βϑοθβδβιββθηΐ 1014. 21. 

μεθύειν, ΘὈτΙαΠΊ 6556 4, 8, 20. 7, 2, 

δὲ δα Ζεὺς 7, 8, 4 ἀπποΐ. 
μειράκιον, ΔἀοΟἸοΞοοηέιτ5, 2, 6, τό. 
μείωμα, βιτητηα αεοἴδοίϊαβ 5, 8, τ. εὖ 

πλήρωμα ΒΠΊΠη8 ΡΙ6ηα ΑΥΙΒΙΟΡΉ. 
γ65ρ. 66ο. 

μείων, ΤΗΪΠΟΥΙ͂. μεῖον ἔχειν, ἸΠΓΘΥΊΟΥΈΙῚ 
ΑἸβοθήθυθ 1ἵ, το, 8. 3» 3 τ8. κων 
τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν εἴ----3, 2, 

17. 
μελανία, Ὡϊστοάο, εἴτα ΠΡ 685 1, 8, 8. 
μέλει μοι, ΟὈΓΕ ΤΩΙ αδβί 6, 4, 20. 

ὅπως 1. 4. τό: 8, τ. 7» 7.44: ἱμε- 
λήσει τῇ θεῷ, ἀδὰ νιηθχ ουϊΐ 5; 2: 

18. 
μελετᾶν, 86 ΘΧΘΙΌΘΓΒ 3, 4, Τῇ. 
μελετηρὸς, {αἱ τηυ]ζτιΠ τΤατὴ ΘΧεοθξ 1, 

9, 8: 
μελίνη, ῬΔΠΙΟΌΓΠΗ 1, 2, 22. σῖτον μελί- 

νὴθῖ, τ. 10. θΠΠν. 2;4,12: .4.}Ὁ: 
Ὁ τ 

μέλλειν. τὸ μέλλον, ζαζαχττη 6, 1. 21. 
ΤΩΟ]]ΤΊ, ΡΔΓΔΡῈ 2,5. 5- ΟἸΠΟΙδΔΙ 2, 
Ι, 46. μέλλεσθαι, αἰ εΥτὶ 47. 

μέμφεσθαί τινα εἰς φιλίαν, ΔΥΩΙΟΙ 185 
βάθια ἴῃ 8]|11 10 “Θ᾽ ἀθρασα 2, 6, 30. 
τι ἢ. 6, 30. 

μέντοι ργαοεα. μὲν, 2, 8, τό; 6, τὸ 
είς. οἱ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν 
Τίγρητα οὐ μέντοι καταφανεῖς ἦσαν. 
2, 4. 14. μέντοι---μέντοι 2, 3. 22. 
μέντοι---ὅμως, νΘΟΓΠΠΪΔΙΠΘἢ 2, 4.5 23. 

μέντοι ΨΕΙῸ 2, 3, 22. καὶ---μέντοι, εἴ 

ΨΕΙΟῚΙ, 8, 20 9.6, 29. 
μένειν, ΤΩΔΠΘΙΘ, αὐτοῦ 2,1, 21. ἀἜΓΑΓΕ 

2, 3, 24. ΕἸ[ΠῚ ΔΟΟΙ5. ΘΧΘΡΘΟΐΑΓΘ 4, 
,4» 30. 

μέρος. ἐν τῷ μέρει. ἀεἴποθρβ 3» 4: 23. 
ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος 7» 

26. κατὰ μέρος 5. 1. 9, ὉΌΪ αἀαϊταπι 
μερισθέντες ἃ σἱοκβαίοτε Ῥγοξβούατη 
νἹαοίυγ. ΒΟῊΝ, 

μεσημβρία, ταϑτ165. (δ ΓΕΡΊΟΠΘ 1, ἢ» 

3» 5» 18- Ξ 
μεσόγεια, ἡ, ἰοσᾶ τηρα!ξουταπθα ύ, 21, 

19; 3:10: 4; 5- 
μέσον ἡμέρας, ταρηϊϊε8 1, 8, 8. ἐν 

μέσῳ, Ἰηῖτα σττὴ ἀἸΠΡΙΙΟΙ σϑηϊ. 2, 2, 
4: 4, τῇ. δυπὶ ἘΠΗΒΠΟΙ 3, τὸν νῦν 
μέσῳ κεῖσθαι, ἴῃ τηραϊο Ῥτγοροβῖξα 
6556, αὐ ψιεβ οπιπῖδιιδ μαΐεΐ αὐατξιξ, 
3,1, 21. ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι, 
6 τηραϊο ἀἰϊἸβοθάθσθ, Π0η ᾿ηρθαϊ- 
ΠηΘΠΐΟ 6558 [, 5; 14. 

μετά. μεθ᾽ ἡμέραν, Ἰπίογαϊα 4, 6, 12. 
μεταβαλλόμενοι 55. τὰ ὅπλα, 5018 ἴῃ 

ἴεγρα το]θοῖβ 6, 5, τό. 
μεταγιγνώσκειν, ΞΘηϊοηζδτη ΤηΐαΥ6 2. 

δ ἧς 
μεταδιδόναι ἀλλήλοις τινὸς, ἸπέΘΥ 586 

ΘΟΓΙΏΤΩΠΠΪΟΔΓΘ 3. 3, 1. 4. 5»6. τινί 
τι 4. 5» 5- τὸ μέρος Ἴ, ὃ, τι. 

μεταμέλει ἐμοὶ, Ροηϊζεῖ Τη6 1, ύ, 7; 
μεταξὺ γενομένου οὐ πολλοῦ χρόνου, 
ΟΠ ἸΟΩΡῸ [ΘΙΠΡΟΤΕ Ἰπίου]θοΐο 5, 2, 
17. μεταξὺ ὑπολαμβάνειν, Ἰπΐεγρε!- 
161 ὅν; ὙΦ: 

μεταπέμπεσθαι, ΔΙΌΘΒΒΟΓΘ 1, 2, 26. ἢ. 
τ, ἘΞ μετάπεμπτος, ΔΙΘΟΘΒΒΙΓΆΘΙ, 4, 

μεταστρέφεσθαι πυκνὰ. Ἰάἀδη θη 56 
σοηγογΐοσε 6. 1, 8. 

μεταχωρεῖν, ΔΌΪΓΘ, Βα άεγα 7, 2, 18. 
μέτεστιν ἡμῖν οὐδενὸς, σορῖϑ. ΠΟ εϑβΐ 2, 
26. 

μετέχειν, ΡΑΓΕΟΙΡΘτη Βογῖ 5.3.9. 6,2,14. 
μετεώρους τὰς ἁμάξᾳς ἐκομίζεν, Ρὶδα- 

βίσα β ]αΐα ὑπνὶ εὐνὸ:υ το ΤΡ ΕΣ 
μετρεῖν, ΤΩΘΌΓΙ 4; 5» 

μετρίως ἀποκρίνεσθαι, τοιηρεγαῖθ εἴ 1ε- 
ὨΪΓΕΥ ΤΕΒΡΟΠάθγθ, η6 ἔγα αἰξογῖιϑ 6α- 
οἰξοξ εν 2; 3; 90: 

μέχρι οατη γεῖῦο, ἄοπος 6, 5, 29. μέχρι 
ἂν 1,4. 13. 5616 δα 2,2, 6. μέχρι 
ὅτου, Ι. .» 6. μέχρι μήτ᾽ 5: 5» 4: 

μέχρι εἰς, ἀβαπθ δὰ 8. ἴη 6, 4, 26. 
Ἢ» ᾿- τς μέχρι ἐπὶ 5.1.1. 

μὴ τοίνυν, πεάπιτη 7, 6, 19. μὴ οὐ, π 
ὨΟΠ 1, 7, 7- 3» 1» 12. 4, Ἴ» ΤΙ. 6. 
τη. 2,3, ττ. μὴ ἂν σωφρονισθείην 
6, 11, 28. 

μδαμδν πυβαθδτη 7. ὅ, 29. 
μῆκος, Ἰοηρίπἀο 2, 4, 12. 

τῶν ὁδῶν 1, 559. 
τὰ μήκη 

ὦ» δον νϑδενλονννν νυ νον. 



ΙΝΕΧ απ ῦσῦϑ. 

μηνοειδὴς, Ἰυππαίτιβ, 46 Δ016, 5, 2, 12. 
μηνύειν, ἸηΙΘΔΓΘ 2, 2, 20. 
μητρόπολις 5; 4: 15. 
μηχανᾶσθαι, Τγ0]}}1 2, 6, 27. 4; ἢ. το. 
μηχανὴ σωτηρίας, τηοάτιβ 581{18. 86]- 
Ῥβοθπ δ 5, 2, 24. πάσῃ τέχνῃ καὶ 
μηχανῇ 4. 5. τό. ἡ. 2. 8. 

μικρὸς, ὨσΓΏ}}18, τ Ὁ601}1]}15 2, 2, 20. 
μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθῆναι, 

τ ΟΠ τη] πὶ ΔΓ ἀΌΪΏ 1, 3, 2. 
διακλᾶν κατὰ μικρὸν , 3, 22. κατὰ 
μικρὰ γενομένης τῆς δυνάμεως 5.0. 22. 

μιμνήσκεσθαι, εὐ ΡεΥΐ. μεμνῆσθαι, [η6- 
ΤΩΪΏ1586, ΤΟΟΟΓΟΔΙΙ 1, 7, 5- μέμνοιο 
105 ἀπποὶ. Οὐϊπὰ σδηϊ: 8. 8,28. 7 
πδ. Οὐ 1ηΐ. μεμνήσθω ἀγαθος εἰ- 
ναι 3, 2, 30. ἐάν τις μνησθῇ δίχα 
τὸ στράτευμα ποιεῖν ὅ, 4. 11. 

μισθοδοσία, 5.106 Π 11 ΒΟ] {10 2, 5, 22. 
μισθοδοτεῖν, 5] ρΘ Πα ]ατη ἀΔΥΘ 7, 1, 12. 
μισθοδότης, 4ὶ ἀαὖῦ ΕΞ] ρΘ Πα τη 1,23,9. 
μισθὸς, 50] ρΡ6 πα πιπη τη] πὴ 1, 1. 10. 

25 τ 2 νὴ 7. 5 Ὁ: τῆς ἀσφαλείας 
ἤ. ὁ; 30. σωτηρίας 5), 6, 51. 

μισθοφορὰ 1. α. μισθὸς, 5, 6. 22, 26. 35, 
86. "Ὁ,1. τ6: ἃ, 8 

μισθοφόροι, 41 ΒΕ ΡΘΏΘΙα ΤΠΘΓΘΏ 1, 
4. δ᾽ ὦ, 4: 18: 

μισθοῦσθαι, σοτιάποογο 6, 4, 11. ΡᾶΆ88. 
᾿,.3.Ὑ. 

μνᾶ, τηΠ8 1, 4, 13: 
μνήμην παρέχειν ἑαυτοῦ ἔν τινι, τηθτηο- 

ΓἼΔΓΩ 581 δχοϊΐασα ἀρὰ δἰ ᾳαθιη ὦ, 
5: 24. 

μνημονεύειν, ΥΘΟΟΓΟΔΥΙ 4. 23, 2. 
μνημονικὸς, ῬΥΟΌΘ ΤΠΘΠΊΟΥΡ 7. ύ, 38. 
μνησικακεῖν τινί τινος, ἸΏ]ΌΤΙθ6 ΔΟσΘρύδθ 

ΤΠΘΙΠΟΙΘΠῚ 6586 2, 4, 1. 
μολεῖν, ῬΥΟΠΟΙΒΟΙ 7.1, 22. 
Μῦλις, ΥἹΧ, ΡΥΘ 2; 14, 48. 4, 8, 28. 

5» 2, 27: 4: 25; 8, 14. μάλα μό- 
τῷ ΠΟῺ 51Π6 βυτημηᾶ αἸΠΙ σα] αΐθ 7, 

"Ὁ: 
μολυβδὶς, Θ]Δη5 Ρ] τη 68 2,5, 17. μό- 

λυβδος, Ῥιυπαθατη 3, 4. 17. 
μοναρχία, ἸτηρΘΥτιτὴ ὉΠΪμΒ ὦ, 1, 21. 
μοναχῇ ἴῃ ΒΟ ΙΠΙῺ6 4, 4; 18. 
μο ὴ: ΟΠ τ 10 5. 1. 5. ὁ, 2, 2: 
μονόξυλα πλοῖα, ἸϊηΐγοΒ, πανὶρία 6Χ 

ΒΙΠΡΊ]15 ΔΥΟΤῚ 5 σανδίδ 5, 4; 11. 
μόνος, 5011. οὐκ ἐμοῦ μόνου δέει 7, 2, 

45. χιλίους μόνους ὁπλίτας ἢ, 7: 50. 
μόνον, τῆοᾶο, ΟὈΪ ΠῚ ΒΟΥΑΟνΟ 5. 7. 
10. 7; 7: 50. 

μόσσυν, ἴυγ18 ἸΙρτιθᾶ, τῷ μόσσυνι 5: 
4: 26. τοῖς μοσσύνοις 10. 

μόσχειος, Υἰσα πὰ8 ἐδ ἘΣ 81. 
μοχθεῖν περὶ τὴν στρατιὰν, ΡΙΟ ΘΟΧΘΙ- 

οἷζα ἸΑΟΓΘΒ ΤΟ]ΘΥάτο 6, 6, 51. 
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μοχλὸν ἐμβάλλειν, ρΡΘΒΒαΪα ΟὈΘΓΘ 
ΠΗ͂" 

μύζειν, ΒΌΡΕΙΘ 4, 5» 27. 
μυρίοι, 6 πμηόγο ρογηιάφηο, μὲ Τ,αΐ. 

δοιοοην, . Ὡς. ἀπ, ΟΡ ΣΙ ΘΙ ΘΕ ας 
40. 8ϊηρ' μυρία ἀσπὶς, (6 0168. Τ11]6 
1, 7. 1ο. τριάκοντα μυριάδας στρα- 
τιᾶς 1, 4. 5 δηποῖ. 

μύρον, πηρτπιοηΐαχη; οἸθασα Οὐογαίαμα 
4.5 4:13 Δ Οΐ. 

μυχὸς, ΤΕΟΘΒΒῈ8 4,1, 7. 
μῶρος, πυϑμῳ ΒΡ ΙΒ Θ:: 2...22: 
μώρως ἡλόϊ Δι: 
νάπη; Μ81}115 49 5» 15» 18. 5,» 2, 21. [}} 

ΘΟΒΠΘΙαΘΥ, : “ Νάπη 58]{π|ὲ δϑῖ ἴῃ 
Τπαϊοο Ζοϑιηΐδηο, ἐδ νάπος ψΑΊΙΘΙ 
Ἰη ΟΥΡγθίαίτιγ οχ 6, 5, 12. Αἱ ςοη- 
{τὰ 6ϑί. ΟΩΣ ΘΏΪΠ 45) 5» 15. 
κρήνη ἀτμίζουσα ἐν νάπῃ εοϑῖ [ΟΠ 8 ἴῃ 
ν 8116 ρτοιηδηδηβ. [ἰδ]4. 5. 18. ἧκαν 
ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νά- 
πὴν δϑῦ 46 νἈ]]16 βιγα ΠΥ ασθργθ888, 
αυοα 5ιρηϊῆοεῦ νου θπὶ ἧκαν. πὰ 
τη! θτι5 Βαηῦ νάπη οὖ νάπαι, 566 ἴῃ 
5811}15 οὖ Β8]Π1}0 8 ΟΥ̓ τ18 ΠΟ δαηΐ 
νάπαι, ν4 1165, Βεα ἴῃ τηοῃθα5. Ηϊης 
ἴῃ Η!ρΡΡδυοῆϊοο 4, 4. ἘΌῚ δυσχωρίαι 
ΠΟΙΏΙΠΔΏΓΙΙ, δύσποροι νάπαι σΟπι- 
ΤΙ Οὐ}. ΘΙ ΠΟΥ τὰς νάπας 
Ογπερ. 5. 1 88 118 1816 ᾿Π ουΡτθ- 
ὑδηΐαν, ΟΠ 51ηὺ ν81165, αὖ 680. 9, 
11. (ὑοηῃίγα Ονὐτορ. 1, 6, 43 8611- 
Ῥεπάσμη οθῆβθὺ ὩΠΠῸ 6χ ςοαᾷᾶ, 
ὅπως νάπη ἢ ποταμοὺς διαβαίνειν, 
ΟῚ νάπας, ΟΠ 1Π ὈΠΙΨΘΥΒΏ͵Ω 101 (6 
ἰγαηβιία οχϑυοιῦβ βού ἢαΐῖ. ΪΙὴ 
ΗἩο ΊΘΙΟΙ8Β Ἰοοὶθ 1]. ὃ, Ρ5, οἱ τό, 
8400 νάπαι βυπί δαἰξι5. ϑϑβα Ριη- 
ἄατο, ΒΙαύοηι εὖ Αρο])οηϊο κοίλη 
νάπη ΨψΆ]16 ΠῚ βισηϊῆοαί. Ρ]τγα αἰχὶ 
ἴῃ [μοχῖοο ατεοο.))] νάπος, 581{τ|5, 
51|1νὰ 6, », 12 5666. 

ναυαρχεῖν, ΟἾα581 ΡγδοίδοςΠ) 6556. 5, 
ΕΓ Ὲ 

ναύαρχος, Ο18581 ρῥγεοίθοί8. 1, 4, 2. 6, 
ἴα 

ναύκληρος, ἈΔν]ΟΌ]ΔΥ 5, αοηιῖηιι5 πα- 
οἱδ, φιὶ ὨιογΟθαΘ ᾿οηιῖηεδ δὲ ὨΔΘΥΟΘ5 
ἐπηηθῆε; ἢ: 2 ΣΙ ΘΕ, ἘᾺΝ 

ναῦλον, πϑΌΪΌΤη, Π)67 665 σιίζδ ΡγῸ ἔγα- 
76οίν α παυϊγαρμέϊδις δοζυϊέι 5, 1, 
12. 

ναυπηγήσιμα ξύλα, δα Ὥᾶνεδ [Δ ΌΥΙΟΔΠ- 
445 δρίδᾶ 6, 4, 4 

ναυσίπορος ποταμὸς, ἴῃ 4110 ΠΑΥΙΡΑΙΙ 
ΡῬοίεϑβί 2, 2. 2. 

ναυτικὸς, πα 168, ΔΨ Δ]18, 1, 3,12. 
νεανίσκος Ἢ "ς 18. νεανίσκος γίγνομαι, 

Δ6Ο]6Β860, Τη6] 1Γ18 ἤὼ 7, 2, 33. 
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νεῖν, ΔΟΟΌΤΊ]Δ1 8 5. 4; 27. Πδίδρα 5. ἢ. 
25. ἔαΐ. νευσόμενοι 4.3. 12. 

νέμειν, {ἸΌτιΕΓΘ. τὴν ἀξίαν ἑκάστοις 6, 
6, 33. κρέα νενεμημένα, ΟΔΥΤΕ5 ἴπ 
ἔριβία ἀἸββθοίθθ 7, 3, 21. 

νέμεσθαι, Ῥᾶβ6] 2, 2, 15. ὄρος νέμεται 
αἰξὶ καὶ βουσὶν 4. 6, 17. 

νεόδαρτος, ΓΘΟΘῺΒ ΘΧΟΟΙΙΑἴΒ 4, 5» [4. 
νεῦμα, ππΐμ8 5. 8, 20. 
νευραὶ, ΠΕΣ ΘΓΟΙΒ 4.5; 8., Β. ϑ. ἀ5, 
νεῦρον, ὭΘΥΨΤΙΒ 3, 4, 17. 

νεωκόρος, δε ΠἸἴτιτι5 5, 2, 6. 
νεώριον, 5810 ΠΑνΙ ΓΙ 7, 1, 27. 
νεωστὶ, ΥΘΟΘΠΒ 4,1, 12. 
νικᾶν 1, ΤΟ, 4. 5» 2, 18. νικᾶν τὰ 

πάντα. ΟΥ̓ θ5 ῬΑΥΟτι5 νἸ ΠΟΘΙ 2, 
-, 2 μαχ 3ι πο νὰ, το δου μχας Ὁ. 
5; 23. τὰ μεγάλα νικᾶν 1, 2, 24. ἐκ 
τῆς νικώσης 86. ψήφου, ἀδ8 βοπίθηϊτία 
ΘΙσναα ὁ. 1; τ8::.2, 12. 

νοεῖν, ἸΠΕΕ] Προ Ρδ 3. 4. 44. σΟρΊ ΑΓ 5, 
6, 28. 

νόθος ἀδελφὸς, ποπ οαὐσηι ηιαΐγο εἰ ἰ6- 
σίξίηνα ποῦ παΐιι5, 2, 4, 25. 

νομαὶ βοσκημάτων, σγεσεδ ρϑβοθηίββ 2, 
5. 2. νομὴ ἱερὰ, ΡΘοοΥα 4086 μᾶ8- 
Οὐ ζ} ἢ ἈΡΤῸ [ΘΠΏΡ]} 5. 2: 9. 

νομίζειν, Ῥαΐαγα. τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ 
ἐχθροὺς 2,5.30. νόμιζε ἄνδρα ἀγαθὸν 
ἀποκτείνων 6, 6, 24. οὰπὶ ᾿ἰπηξ, ἔπε. 

οἴ ΡΓ868. 1. 5.9. νομίζεσθαι, 10} ΤΟΤΕ 
δεβόν στ ρος 5.5. τοράϑ. 

νόμιμον ὑμῖν, Ἰασα δρᾷ νο8 Β8 ΠΟ 1 
68᾽.4. ὅ. 1ῃ. 

νόμος, Τῇ08, ἸΠ50Π ΓΙ 1, 2, 15. 7» 2» 
23,28; 3, 22. νόμῳ τινὶ ᾷδειν, ηὰ- 
ΤΩΘΙΌΒΘ Δ ΠΕΓΒ 5» 4. 17. 

νοσεῖ τὰ πράγματα, τεῦ ΡΕΌΠοα ἸΔΡο- 
τοῦ “τι: ἢ)2 

νουμηνία, ἩΟΥΠπΙΠπτη 5, 6, 23. 
νοῦς, Π]ΘΏ8. ἐν νῷ ἔχειν 3, 3,2; 5» 13. 
νυκτερεύειν, ΡΘΥποοίδτθ 3... 31. 

νύκτες μέσαι, ΠΟΧ ΤηΘα ἃ 5,1, 32 6ζο. 
νυκτοφύλακες, ΠΟΟΓΓΗΣ ἘΧΟΌΡΙ ἴοτοα "; 
,2, 18; 3» 34: 

νυκτώρ, ποοίᾳ 3, 4: 35- 

νῦν δὴ, ΠΟῚ ἴΐα ΡηΊάοτα "οιποϊδύυ, τὸ 
νῦν εἶναι, ἴῃ ὈΥΘΘΒΘΠΙΙ 2, 2, 327. 

ξένια, τηυιποῦα ΠΟΒρΙ 8118 4, ὃ, 223. 5» 
5. 2. ἐπὶ ξένια δέχεσθαι, δρυϊΐο εχ- 
ΟἾΡΘΓΘ Ποβριίθβ 6, 3. καλεῖν 7. 6, 2. 

ξενίαν συμβάλλεσθαι, ἰιοΒΡ10}1 ΠΘΟΘΒ581- 
{6 ]η 61 σΟΠγΆΠΘΓΘ, 6, 6, 35. 

ξενίζειν, ΘΟΏΨΙν]Ο ΠΟΒΡΊΓΘΊ ΘΧΟΙΡΕΊΘ 5» 

5, 28. ἢ, 8, 8: 6, 8. 
ξενικὸν, τὸ, ΘΧΘΟΙΟΙΐΤΙΒ ΡΘΙΘΡΤΙΠΤΙΒΊΙ, 2; 

τ. ἃς ἘΡΏΩΙ 
Ξένιος Ζεὺς, {πρ᾿ΐοΓ ΠΟΒΡΙΪ8115, ν]Ο]δί] 

ΠΟΒΡΙΠΙ νἸΠΘΧ 3. 2, 4. 

ΙΝΌΕΧ απ σῦΞ. 

ξένοι, τοὶ} ῖθ5 Ὄχίοθυηϊ, τηθγοθάθ οοπ- 
ἀσρι! τ, τὰ αθος πτεροῦ Ὁ. ἘΞ 

Ἐσεννο, τινι Θἴ παρά τινι, 7, 8, 6, 8. 
ξεστὸς λίθος, 1Δ}1}5 ΡΟ]Ιτιι8 3, 4, 1Ο. 
ξόανον, ΒἸΤηΛΠ]ΔΟΙΆ ΙΗ 5, 3, [2. 
ξυήλη, ρ]δάϊαβ. ὈΓΘΥῚΒ οἴ ᾿πβίδγ [81ο]5 

ἸΠοΌΓνΑἕ5 4. 7.1ό; 8, 25. 
ξύλα, ΔΥΌΟΥΘΒ, τηδίοσϊα, ὥ 4.3 ἘΣ 
ξυλίζεσθαι, ἸΙσΤΙΑΥΕ 2, 4. 11. 
ξύλινος, Ἰιστιθιιδ 5. 2, 5... 
ὁ. τὰ μέν τι---τὰ δὲ, ρΑΥΓ[Τη---- Δ Γτη 4, 

1,14. τῇ μὲν---τῇ δὲ, 81101---Δ}10] 4, 
8, 1ο. τῇ μὲν 6, τ, 20, 81 5]. πὴ. 

ὀβελίσκος, νετὰ 7, 8, 14. 
ὀβολὸς, ΟὈΟ]τ51, 5; 6. 
ὅδε. τῇδε, ῖο, 7..2. τ8: 
ὁδεύειν, ρτοῆο!βοὶ 7. 3. 8. 
ὁδοιπορεῖν, ΡΘαΘΒΙΓΙ ἸΠΠΠΘΙΘ τ] 5. 1,14. 
ὁδοποιεῖν ὁδὸν, ν]ΔΙῚ ΤὨΠΙΠΘ 4, 8, 8. 

5»1,123,14:; 3.1. ὁδοποιεῖν αὐτοῖς, 
1Ρ515 ΨΙΔΠ ΤΩΠΠ]6 3; 2, 24. Αὐτὶὰ- 
Ππι5 ΑΠΔὉ. 4.80.18: Ἡ στρατιὰ αὐτῷ 
ὡδοποίει τὸ πρόσω ἰοῦσα ἄπορα ἄλ- 
λως ὄντα τὰ ταύτῃ χωρία. 

ὁδὸς, να, ἐπὶ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπι- 
θυμοίη 2, 6, 22. ΘΧΡΘΟΙΏΟ ὈΕΙΠΟΘΆῚ, 
4:11. νἱὰ ὉΓ018, μ]αῖθα 5, .2» 22. 
ΟΥΑΙ ΙΓ Ἰῃ πολλὴ 6, 5, τό. δὲ 
ὄρους ὅὁδόν τινα λαβὼν, 7, 3, 42. 

οἴεσθαι ἂν 5866. Ἰηΐ. 2, 3, 18. ᾧετο 
χαρίζεσθαι, ἢ, 2. 4. οἶμαι 864. ἰη- 
ἀϊεαΐ.. 1..9:;22.. πὸ 5, 95. 

οἰκεῖν, ἸΠΟΟ]ΘΓΘ 3; 2. 23. 4, ἢ» ἘΣ ἐς 
5. ταῖς παρὰ θάλατταν ,οἰκούσαις 
πόλεσιν 5,1, 13. οἰκουμένη πόλις, 
ὉΓΡ5 Παθιζαΐα, ορρ. εὐὐὸβ αοϑογέα, τ, 
2, 6, το εἴα. , 

οἰκεῖοι, [ἈΥΩΉΠΑΓΘ5 2, 6, 28. Ρτγορίηαυ 
"5" ἢ» 80: ΘΉΘΟΝΟΙ 6, 39. οἰκείως 
διροι ϑδὰ [3εἰς Ὑβεσ το, ἘΠ ἢ. 5. χὰ. 

οἰκέται, ΒΕΥ͂ΨΙ 2, 3. 15. οτηαϑβίι0ὶ, 58] 
4. 5»ὄ 35: 6,1. 860]. Ασιβδα. ὑ. 
520: Οἰκέται “ἐνταῦθα, ἁ ὡς Ξενοφῶν, 
τοὺς οἰκείους οὕτως ἐκάλεσεν. 

οἴκημα, ἀοτητιβ Ἴ»: 45» 15- 

οἴκησις, ὨΔΟΪ ΑΙΟ 7, 2, 238. 
οἰκίζειν πόλιν, Θοπάογα Όοτη 5, ύ, 17. 

6, ό, 4. Ἰοξυπι 5» 3. ἡ, όσοι. 
οἰκοδομεῖν, δ αἸἤραΓο, πλίνθοις 2, 4: 12. 
οἴκοθεν, ἀΟΙηΟ, ΘΧ Ραίτ]α 4; 8, 25. 
οἴκοι, ἀοτηϊ. οἱ οἴκοι, 4] ἀοποὶ Τ)8Π- 

ΒΟΡΌΠΕΙ, ἢ. 4. ἀοτηββί!οῖ. Βυ Ὦ, δᾶ; 
οἶκος, ἀοτηιι8. εἰς οἶκον ἀπιὼν 2, 4, 8. 
οἰκτείρω 1, 4, 7-. ἡμᾶς, [ογϊαπάᾶτη ΠΟ- 

ΒίΤΔΙΩ ΓΩΙΒΘΙΟΥ͂ 3, 1,10. 
οἶνος κρίθινος, νἱμτιπλ ΠΟΙ ΘΔΟΘΈΙΗ 4, 5» 

26. φοινίκων 3,2, 14: δοηΐα δο τας 
οἰνοχόος, ῬΙΠΟΘΙΠᾶ 4; 4» 21. 
οἷός τέ εἰμι, Ῥοδβδιιη 5» 4» 9. οἷόν τε, 
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Ἰιοθί, βθυϊ ροίεϑῦ αὖ 2, 2, 3. 3, 3; 9» 
15- οἷον, αΌΆΤη,, ΟἸμηι διιρονγἰαίῖυο 4, 
8, 2. ὥρα οἵα ἄρδειν, ἈΠῊΪ ἰθΙηρτι8 
αρύστῃ δα στἹρδηατη 2, 2.13. 7: 1» 
24. 

δὲν οΥβ. Ρ]υν.: 4: 5» 25. 6, 2, 3. 
οἰστὸς, βαρΊ α 2,1, 6. 
οἴχεσθαι, ΔΌΪΓΘ 3, 5.1 οἴο. ΡΙΟΠΟΙΒΟΙ 

5» 6, 14. εἰς τὸ πρόσθεν, υἱίογΥ 8 
Ῥιορτϑαὶ τυ Ὁ. δὲ οἴχομαι ἀπιὼν, 
8060 3»3»5: 4. 5» 27’ οἴχεσθαι, ρετ- 
586, ο}Ὀ. σῶν εἶναι, νυ δι 

οἰωνὸς, ΔΌρτΙΓΙτΠ 6,1, 22: 5.21. ΟΠΊΘΗ 

τῷ ἀρ εξ ραϑυρδς 
ὀκέλλειν, 1ῃ ὈΓΘΥΊΔ ᾿Π]ΡΙΠΡῚ ἢ, 5, 12. 
ὀκλάζειν, ἴῃ σοητια Ῥ͵ΙΟουΙΏΌΕΙ6 ύ, 1, 

1ο. 
ὀκνεῖν, ΤὨΘ[ΠΙΘΙΘ, 2, 3,0; 4» 22. 
1, 8» 17: 
ὀκνηρῶς, οὐποίδηϊογ, (ΔΓ 7,1, 7. 
ὄκνος, Οὐποίδί!ο, ἰΔΥαΙα5 4, 4, 11. 
ὄλεθρος, Ἰηζεγϊα5 1, 2, 26. 
ὀλίγος. τοῦτον ὡς ὀλίγας παίσειεν, 71- 

βίο ῬΌΟΙΟΤΘΒ ΡΪασαβ 6] 4661586 Ρ, ὃ, 
12. παρ᾽ ὀλίγον ποιεῖσθαι 6, 6, τι. 

ὀλισθάνειν, ἀ6 ἸΌΤΙΟΟ Α6]Δ}01 3, 5, 11. 
ὀλισθηρὸς, Τα γΙουΒ 4, 3, 6. 
ὁλκὰς, ἩΔΝῚΒ ΟὨΘΓΔΙΔΙ, 4, 6. 
ὁλοίτροχος, ΒΆΧΊΓΩ 4: 2, 2. 
ὁλοκαυτεῖν, ἰοππη ΘΟΙΠΊΓΘΙΘ 7, 8, 4. 
ὁμαλὴς 5. ὁμαλὸς, ΘᾺ }01}18, ΣΘ]ΌῸΒ1, 

5:1. ὁμαλὲς ἰέναι, να Ῥ]Δηδ 'Γ6 4; 
ὅ, 12. ἐν τῷ ὁμαλῷ 4, 2,16. ὁμα- 
λῶς προϊέναι, Θοάθπ) ρσγθββιι ΡΙΌ06- 
ΟΕΓΘΙ, 8, 14. 

ὅμηρος, ΟὈΒ65 2, 2. 24. ἢ» 4: 12. 
ὁμιλεῖν γυναιξὶ, ΘΟὨΒΙΙΘΒΟΘΥΘ ΟἸΙΠῚ τητι- 

ΠΟΙ τιΒ 2. 2. 25. 
ὁμίχλη, πΘΌυΪα 4, 2. 7. 
ὀμνύναι, 7αγατα. ὀμνύω ὑμῖν θεοὺς--- 
ἢ μὴν ἐγὼ ἐθυόμην 6, τ, 31. μὴ--- 
ἔχειν ἢ: ὅμτ 

ὅμοιοι 4.06.14 δῃποῖ. ἐν τῷ ὁμοίῳ, ἸΙοοο 
8660, αἄθο μὲ ἴοθο ποῖ δἴηιέ ϑι96- 
γίογ 8 4 ά,. 18. ὅμοια φυγῇ 4: 1,17. 
ὅμοια ἔπραττον ἅπερ 3:4: 34. ομοιοι 

ἦσαν θαυμάζοντες 3, 5, 12 8δηποῖ. 
ὁμοίως ὥσπερ ύ, 5. 81 

ὁμολογεῖν, ΘΟπέ οστ' τῷ ὁ; 2... 5.5 8:5. 2. 
ἀφειλόμην, ὁμολογῶ 6, 6, τὴ. τὰ ἀλ- 
λα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ἂδ οοἴθυβ ἴπ- 
16 6058 ΘΟηνθηθιδί 6, 3, 9. ὁμο- 
λογεῖται παρὰ πάντων, ἸΗΪΟΓ ΟἸΠΏ 68 
ΘΟΠΒίος 1, 0, 1. ὁμολογουμένως ἐκ 
πάντων, αἱ σοηξβίαϊ ΙΠΓΘΙ ΟἸΙΏΠΘΒ 2, 
ὅ, τ. 

ὁμομήτριος, Θδάθηη Τηδίγθ ΠδΐτΙ8 2, 1, 
17 οἵ 1014. ὁμοπάτριος ΘΟ 6Π| ρδΐγβ. 

ὁμόσε χωρεῖν, ΘΟΠΡΎΘΕΙ Ρ, 4, 26. ἰέναι 
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6, 5, 22. ὁμόσε θεῖν, οαγϑιι ΡΘίθ 6 
Ποϑίθιῃ 3, 4: 4. 

ὁμοτράπεζος, ΤΩΘη 886 ΡΔΥΓΟΘΡΒΊΙ, ὃ, 25. 
2» 2, 4: 

ὁμοῦ, 5111], ΘΟΠ] ΠΟΙ 1, ΤΟ, 8. ὁμοῦ 
εἶναι, 4, ό, 24. 5,06,32. γίγνεσθαι, 
ΕΟ στε ἃς ,258} ἀερεῦθᾶι ΕἸ τος 
ΤᾺὲ 

ὀμφαλὸς, ΤΩ ὈΠ]ΠΊΟΙΙΒ 4, 5» 2. 
ὅμως, ἴδτηθη, ΡΥ οοα. ραγίϊοϊρῖο 5,τ.το; 

2,16. ὨΪΠΙ]ΟΙΏΙτΙΒ 2, 2, 17: 4, 23. 
ὄναρ, ΒΟΙΤΩΏΙΠΓΩ 3:9 1.115. τὰ ὀνείρατα, 

ἀθ πο 47.3.15. 
ὀνινάναι, ΡῬΓΟάΕΒ86 6, Ι, 32. μέγα ὀνῆ- 

σαι τὸ στράτευμα, 3,1, 38. ἢ, 1,21. 
ὀνηθῆναι, ΘΟμηΤΩΟἦο ἐῤήϊ 5.592. ὀνῆ- 
σαί τι τοὺς οἴκοι 5, 6, 20. 

ὄνομα, ἨΟΙη6η. ὄνομα Εἴ ὀνόματι 1, 4. 
4.11 ἃπῃοῦ. 2,4, 28. τὸ ὄνομα, τίς 
ἐστιν οὕτω ποθεν 2: 5515. μέγα, αὁ 
Β]ουῖὰ τηᾶρμᾶ 2,6, 17. μεϊζονύ,1, 20. 

ὀνομαστὶ, Ποτηϊηδίϊτη 6, 5. 24. 
ὄνος ἈΒΙΏΤΙΒ. τῶν ὄνων ὑβριστότερος 5. 

ὃ, 3: ὄνος ἀλέτης, 1815 ΤΩΟ]ΔΥῚΒ 1, 5» 
8: ὄνος ἄγριος, ΟὨΔΘΘΥΙ, ΘΒ]Ώ1Ι5 ἀσγθὸ- 

ΒΗ ΤΥ ΕΣ ἘΣ 
ὄξος ἐε τα τὰ 2. 3; 14:δπηοῦ. 
ὀξὺς, δοϊά 8 5, 4; 20. 
ὅπῃ; αυᾶἃ νᾶ 1, 3, 6. ΄11ὸ ΤΠ060 2,1, 

το πόθ: δα: 
ὄπισθεν, ἃ [ΕΓ8Ὸ 4, 3, 7. 5» ύ,9. 

τῶν, 1,759. 

..4»1, 6. ἵν τῶ ; 
ὀπισθοφυλακεῖν, ἴῃ ΘΧίΓΘΙΠΟ ἈΡΤΩΪΠΘ 

8886.2..2; τού, 6» 558. 
ὀπισθοφύλακες, Ἀρτῇθῃ ΘΧΕΓΘΙΏΤΙΠ 4,1; 

6 εἰς. ὀπισθοφυλακία, ἀρτηϊη15 6χ- 
ὑτοτηὶ οαδβίοαϊα 4, 6, 19. 

ὅπλα: 1} δαϑυεδν 2. ΖΡ ΖΟΣ, δ. 1, ΔΞ246. 
πρὸ τῶν ὅπλων 2,.4,.185.. “ἔξωθεν π; 
7. 21 εἴ εἰς τὸ πρόσθεν 3,1, 33 ῬΙῸ 
ΟὨΒΕΤ]8. 2) ΔΙΊΠΔΙΊ, σΥΆν]8 ΔΥΙηΔῖτι- 
788. ΤῊ 65..1:. α.. ὁπλῖται, 2; 2, 4... 3. 

2,86: 3,7: 4,26. 5,4.14. 3) ἐξέ- 
τασις ἐν τοῖς ὅπλοις γίγνεται 5» 3: 3 

δΔηπού. 4) ὅπλα τίθεσθαι. Ν. Τίθημι. 
ὁπλίζειν, ΔΥΤΉΔΓΘΙ, ὃ, 6. 
ὅπλισις, ἈΥΠλδ, ΔΙΓΠΔΕΓδ, 2, 5, 17. 
ὁπλιτεύειν, 6886 ὁπλίτην 5, 8, 5. 
ὁπλίτης, ΤῊ1]168 ΟὙΑΥῚΒ ΔΥΙΠΔΙΤΙΓΕΒ 1, 1, 2 

εἴθ. τὸ ὁπλιτικὸν 4, ὃ, 18. 
ὁπλομαχία, ΘΧΘΟΙΟΙΑΙΟ ἢ ΔΤΤΏΙΒ, {{8- 

οἴαῖ!ο ἃυτπουτη. ἐπιστήμων τῶν ἀμ- 
φὶ ὁπλομαχίαν 2.1, ἢ. 

ὁπόθεν, πιά, 6 ααϊθιι8 ἸΟΟΙΒ 2,1, 22. 
ΡΣ 

ὁποῖος, 41.8]18. ὁποῖόν τί ἐστι 3,1, 12. 
ταῦτα ὁποῖα 5, 6, 28. ὁποία μείζων 
ἐδόκει εἶναι 6, 5, 2. 

ἕαυ- 
ἐκ τοῦ δι σϑεμ, 8. ἴεΥρῸ 
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ὁπόσος, αυδηίιι8. 
(ζήτω) 5» ὃ, το. 

ὁπότε, απδπᾶο. ἦν ὁπότε, ποηηπη- 
ΠΔΠῚ 4, 2, 27. ὅπότε οὕὐπηι ορίαΐ. 
ΠαΟἰΙΘΒΟΌΠΩΠΙΘ 1, 5. 7; 9. 25. ὅπό- 
τε οἱ ὁπότε γε, απιϑηἀοααϊάδχη 2, 2, 
2. 1.3.9... πὰ 

ὀπτᾶν, Ἰ5Ὼ6 [ΟΥ̓ΤΟΙῈ 5» 4. 20. 
ὀπτὸς, οοσξαβΒ. πλίνθος 2, 4, 12. 
ὅπως, φαοτηοάο. εἰσήει αὐτοὺς ὅπως 

ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται, 
ΕΣ Ἂν 17. σκεπτέον ὅπως 5864. ΘΟΠ]. 

τὴς ἔπε; 1,23.11. 4,6, το. ὅπως ἔσε- 
σθει, 7. 3. οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ, α- 
ῬΙατη ΠΟΗ εβί 4 πῃ, 2,4. 3. οὐχ ὅπως 
--ο-πἀλλὰ οὐδὲ, ΠΝ τηθῦο, 568 π6-- 
ααϊάεπι 7 7. 7» 8. 

ὀργὴ. ἴτᾶ. ὀργῇ 1, 5, 8. 2,6, 9. 
ὀργίζεσθαι, Ἰταβοϊ, διὰ 1, 2, 26. 

ΝΕ 9 
ὀργυιὰ, ὉΪΠδ, ΤΠ ΘΠ ΒΊΓα Β6Χ ΡΘΟΈΠΙΙ, ἢ; 

14. 4, 5; 4: 
ὀρέγειν, ὈΥΘΟΌΘΙΒ, ΠῚ ΤΏ ΉΤΙΠ ἐτᾶᾶοτε ,Ὰ 

3: 29. 
ὀρεινὸς, πιο δ Π18, Ὧ6 τερίοῃβ 5, 2; 2. 

ὀρεινὸς νΕ] ὄρειος τηοῃΐα8 ΙΠΠΟ]6Π8 7; 
αὐτάρ ῶς, 

ὄρθιος, ἀγάπα, ΡΞ ΡΕπ. σεν 451. 
20. ὄρθιον ἰέναι 4, 6. 12 εἴ πρὸς τὸ 
ὄρθιον ἐκβαίνειν 4. 2, 3 685ξ ΗΠ ΡῪΕΥ 
Ἰοσῦτη 8οΟ νπ. ὄρθιοι λόχοι, 4. 2, 
ΤΙ; 3, 19...38. 123 .5. 4: 22. ὀρθίας 
τὰς τάξεις, βαθύνας καὶ ποιήσας τὸ 
στρατόπεδον εὔογκον καὶ πορευτικὸν 

ῬΟΪγΈΘΩΙ 5. τύ. 1. 
ὀρθὸς, τοεΐτ5 4, 8, 2ο. ὀρθὴ ὁδὸς 6, 6. 

48. τιάρα 2, 5.» 32- 
ὄρθρος, ΑἸ] ππου] τη 2, 2, 21. 4: 3, ὃ. 
ὁρίζειν, ἀἰδίρτιογο, ἀΘἤηϊτο, ἤποβ οοη- 

ΒΕ ΌΘΓΘ 4. 3,13 8,1. 7. 7. 26. ὁρί- 
ζεσθαι στήλας ἴ. 5» 12. 

ὅρια, τὰ, ΗΠ68, 4, 8, 8. 6, 2, 10. 
ὅρκος θεῶν, 5] δ ἀπιτη ὈΡΘΟῚ (608 2, 

Ὁ» 7: 8».2510. 
ὁρμᾶν εἰς τὸ πρίκεως 56 ἄατα δα 1ῃξο- 

ΘΠΟΘΩΘΌΓΙ 1, 8ὃ, 25. κατά τινα, ἴ6ῃ- 
ἄδγα οοηΐγα Πα δτη 5... 79:28: δρό- 
μῳ, ουγδὰ ΘΟὨΐθπαεῖ 4, 3, 31. ὁρ- 
μᾶν τὴν ἄνω ὁδὸν, ῬΓΟΠΟΙΒΟΙ ἴῃ 81- 
ῬΘΙΊΟΥΘΙΩ Αβιδπὶ 2,1, ὃ. 866. 1ηξ, 
ΘΟΘΡΙ8588 2. 4: 44. ἐκ χώρας ὁρμῶν- 
τες 3, 4.33. ὁρμᾶσθαι, Ῥτοῆο!5ο1], 58 
ἄδτ6 1ῃ ΨνΊΆ1Ώ, 1, 2, δὲ πὰρ ἡδιᾶ;5: 
2, 24. ὅ. 1. 558ι.. 26; 8: 

ὁρμεῖν, Ἰῃ 5Βἴδ[!0η6 6556 1, 4» 8: 6. 
ὁρμὴ, ΘΧΡΘΟΙΕΟ 3,1, ΤΟ. ὄντων ἐν ὁρ- 

μῇ-. οὔπῃ ἴῃ 60 δββϑθηΐ αὖ Ργοβοῖϊβοε- 
ΤΡΏΓΕΙ 2,1, 2. μιᾷ ὁρμῇ; ὍΠΟ 1π|- 

ΡῬϑῖπι 23, 2, 9. 

ὁπόσα γε βούλεται 

ἐὰν 5. 

ΙΝΌΕΧ απ Οῦξ. 

ὁρμίζεσθαι, ὍΡΡε]]εγα ὅς 1, τοὶ δρᾶ 
ὁρμίσας ἀσκὸν, βγτηδῺ5 ΦοΐΒ. δ: 

ὄρνις, σ4}1}}Πη8 4, 8» 35. ὀρνίθειος, 68]- 
᾿Ἰπδοθαδ. κρέα ὀρνίθεια 8,1 

ὄρος. ὀρέων εἴ ὀρῶν 1, 2, 25 δηποί. 
ὄροφος, ἰξοΐατῃ 7; 4: τό. 
ὀρυκτὸς, [Ο5Β05,1, ἢ, 14. γ- ΕΒ. 2Ε} 
ὀρύττειν, [ΟάΕΥΘ 1, 5.» 5. 5» 899. 
ὀρφανὸς, ΟΥ̓ΌΤΙ 7, 2, 22- 
ὀρχεῖσθαι, βα]ΐατο, 6, 1, 5, 7. 1ΙΟο. ὄρ- 

χησις, βαἰίδο ὃ. ὀρχηστρὶς, 54]ἴα- 
ΓΓΙΧ 12. 

ὃς Ῥΐο οὗτος 2. 4: 48. 8,..2. 8290. ὅδ ὦ 
22. ὃ δὲ λέγεις, αφποα αἰτποί δα 14 
ᾳαορά αἰοῖβ 5, 5, 2ο. ὅς γε, 6, 5. 
τρεῖς ἡμέρας, ἐν ᾧ 1, 2, 2ο. οὔπω 
πολλαὶ ἡ ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ 8. 2. ΤΑ. ν 

ὅσιος, 40] βοργδΐ 7αβ]αταπάσμχη, ΟρΡΡ. 
ἐπίορκος. 2: 6, 25. 

ὅσον θύματα, ἰαπΐατη ΟΝ φιδηΐατη 
Βα ΒΊοἸοθαΐ δα βδουιῆοῖα 7, 8,10. ὅσον 
ἐφόδιον, φααπέππη Ρεοι πα 5815 68- 
βεί αα νἱδιουτῃ 7, 3. 20. ὅσον γεύ- 
σασθαι, φαδηίατηῃ ΟἸΌΙ ΟΡαΒ εγαΐ δᾶ 
οοτηθἀθηπατη 7, 23: 22. ρτγωοεά. το- 
σοῦτον εἱ 56ᾳ. τη. ταῖσι ----οαὐ 4, 8, 
12. ὅσον γφομέσακεσ τ ταπῖο ορϑίϊο, 
ααϑηΐο οσοῃξεοίο 7, 3,9 ὅσον, ΟἸΓ- 
ΟἸΓΟΓ 3, 4, 3. 4; 5» 10. ὅσον ἐδύναν- 
Το μέγιστον, συδτῃ Ροξβθηΐ τη ΧΊΤηΘ. 

4: 5. 18. ὅσον ξυήλην, τᾶ ἩἸ 1Π6 
ΘΊἸΔΑΙΟΙ1 ἔα] δ 4, 7, τό. ὅσον οὐ, 
ταὩ τι ΠΔ ΠΟῊ ΡΓΟΡΘιπΟ τὰ 7: 3; δ: 
σπειρόμενοι ἐφ᾽ ὅσον 6, 3, 10. ὅσῳ 
οὐτη σοτηραγαΐ. 4, 8, 23 εἴς. ὅσοσπερ 
4.3.2. 6,5. 28. 77.4.19. ὅσῳπερ 

7» 1: 2 28. 
ὄσπριον, ἸΘσΌΠΏΘΗ 4, 4. 9; 5» 26. ύ, 

4, 6. 
ὅστις, 4]. ἐξ ὅτου, 6χ 4ὺ0 7, 8 
ὅτων 7, ὅ, 24. ὅτου δὴ 4: 7: 25. 5 
3: 24. ὩΣ ὁντιναοῦν, Π6 τὐϊπιπὴ 4α]- 
ἄστη 7, 6, 27. 

ὀσφραίνεσθαι, ΟἸΟΓΔΓΙ 8: 8, 3: 
ὅτε 1, 6, ἢ 7: ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. 2» φ  τδ, 

εἶπεν ὅτι αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς. ῥὶς 
ροπῖξιν 5,6, το. 7.» 4»5- ὅτι τάχι- 
στα, Π 181} ἐο]ουτήπιθ 5» 6, 18 οἴο. 

οὐδαμῇ. ἩΒ4ΌΒΔΙΗ 7, 3, 12. ΠΘΌΠΟΌΔΠ, 
ΠΟΑΠΔΑΠΔΙΩ 5» 5» 3- ἢ» ὕ; 30. 

οὐδαμόθεν, Ὠϊ]1Δ 6χΧ ρΡατῖίθ 2, 45 22. 
1110 6χ ἰοοΟ 4, 5. 30. 

οὐδαμοῦ, πυιβημάτη 3,1, 38. 4,.0,11. 
Ργο οὐδαμοῖ 6, 3, τό. 

οὐδὲ---δὲτ, 8, 2Ζο. οὐδὲ μὴν 2, 4; 20. 
οὐδεὶς, π.}}}π5. τὸ ἄλλο στρατόπεδον 

οὐδὲν εἶναι, 6; 5» τὸ" 
οὐδὲν ῬΥῸ οὐ 1,1, 8, 4» ὩΣ ἃ 

δ; 0: 510. 
1»1.253 

οὐδέν τι ἢ, Ἴ 26. 



ΙΝΏΕΧ σπΟῦκ. 

οὐδέπω, ποΠαΌτη 7, 3, 24. αἰνῖβα οὐ- 
δὲ νῦν πω 7, 6, 535. 

οὔκουν, Πι1]1Ὸ τηοο 3» 5» 6. ποῃ ἰρ]- 
{4 ἜΕΡΡῸ Πποῃ ὁ, 6, 14. οὐκοῦν, Ἰρὶ- 
ὁ... 5.21. αἰαὶ 3, 2910 Εἴο. 

οὖν, Ἰρτίι", ᾿πατιᾶτη, ᾿π τϑρθιοη6 ψΕ] 
“Ῥοϑῦ ῬΕΓΘΗ ΘΘΙΏ: 1... 1.4.5. 2..1..20. 

οὔπω, ΠΟΏΔ ΠῚ τ 55. ΣΕ ΟΣ Δ αἰνῖδβθ 
οὐκ ἴσασί πω Ἴἤ 3». 353 ἢ» 57. 

οὐρὰ εἴ τὰ ὄπισθεν, ἈρΎΛΘῊ ΘΧ(ΥΒΙΠΤΤΙΩ 2, 
4, 38, 42. οὐρὰ τοῦ κέρατος ὅ, 5, 5. 

΄ οὐραγὸς, 41 οἰαπαιϊς ἀρτηθη, οἵ 48] 
146, Θοηνυβϑίοηθ ἰδοΐα, ἀπο δρ- 
ΤΠΘἢ 4, 3; 29. 

οὔτε---δὲ 6, 5, τό. 
οὔτοι, πα Δα ΌΔΠ, ἢ. 6, 11. 
οὗτος, τηοηϑίγαῦ 4. 7: 5. ᾿ΙΒί6 3, 1, 20. 

αὁ γὸ ποέα, 1116 1. 8» δ. ροπήζιω" ροϑεί 
ΟΜ ΘΗ, απέ ραν ϊοίρύμηι, τ, 6, 6. 2, 5, 
1 δὲ δ..2.. ἢ» τούτῳ εὐ γεπῖαι τῷ 
5; ὦ. ταῦτα, Ῥτορίεγεα δια δ, 
οὗτος ὁ αὐτὸς, Ὠϊο 1ἄθτη 7, 2, 3. ταύ- 
τῇ». ἢΟ6 ἸΟ00 4, 59 326. ἶι86 4, 6, ΠΝ 
ἢδο γἱδὰ οὖ σαί οῃθ 8, 2, 32. ταύτῃ--- 

οὅτι 5. 2: οὑτοσὶ,» ὦ; 6.:.7..2,.24. 
οὕτως, ἰΐδ, ΠΔΏΟ οὈ οϑιίβασ 3. 5. 6. 6, 

» 26. οὕτως ὅπως, Ἰία αὖ ύ, 5, 20. 
Ὀτρπείλει», ΘΠΘΌΘΙΘ Τ, 2, ττ. 7. 7» 24: 

ὦφελε ζῆν, υὐπδτη νἱνεσοῦ 2,1, 4. 
ὄφελος, τὸ, υιυϑι18 1, 3. 11. 2, 6, 9. 
ὀφθαλμὸς, οου]ι5. ἐν ὀφθαλμοῖς ἔχειν 

Ἵ.....20. 
ὀφλισκάνειν, 1 ΓΩΜ]ΓΑΙῚ 5, 8,1. 
ὀχεῖσθαι ἐφ᾽ ἵππου, νΘὮ] 640 2; 4; 47. 
ὀχετὸς, ΤΙΝ 15 2, 4. 12. 
ὄχημα, γϑἸοα]απι Θυ  Ξ το. 
ὄχθαι, 6Ο]165. ΤΊΡΕΘ. 4.2» 2. 8. 
ὄχλος, ΒοΙΪ Πτιη του] θῦπαο, ΟΡΡ. ἐρη- 

μία, 2, 5»9. ἐν ὄχλῳ εἶναι, ἴῃ Ὠο- 
ΤΩΪΠτ1ΠῈ τα] π]η 6 6556 5» 4, 34. 
ἴσα οί 515, εὐ ηγυζίογες, δογυϊ, 
{ΠῚ}: 5: 2. δι: 4.6;:4, 26...4..2,.20. 
27. 

᾿Ά νῳ ΤΠ Β 1. 2, 22. 
ὀψὲ, Β6ΙῸ 2, 2, τύ. 

ΟΣ  ὐ..Ε».21:- 
ὀψίζειν, ΒΕΥῸ ν ΘΙ 4» 5» 5- 
ὄψις, Δαἀδβρθοίιαϑ, ΘΟ]ΟΥ 2, 3; 15. 

ϑρθοίδοιϊατα ό,1, 9. 
παγκράτιον, ΟΘΥΔΙΏΪΠ1Β ΘΘΏΤΙ5, ΟἸΙᾺ 

1άθτὴ δβῦ οὖ ᾿ποίδίου οὖ ρᾳρῚ] 4, 8, 27. 
παγχάλεπος, ῬΟΓΟΙΠΠΟ115. 5, 2, 20, ὉΌ] 

8]. πάνυ χαλ. παγχαλέπως 7: 5. 1ύ. 
πάθημα σχέτλιον, Τ68 Τηϊδοτᾶ δῦ τη] η]- 

Τὴ ἔθγθηαᾶδ 5, 6, 20. 
πάθος, τοῦτ 4, 5» 7. 

ΤΑ ει τς 
παιανίζειν, Ῥοραηδ ΟΔΠΘΥΘ, αἷ6 ηγἐϊνιι5 

ργαϊἥην ἐπρσγοαϊοηἐϊδιι5, απωϊζγεην 

4; 7:17: 
ΒΘΥΆΙΩ ἋἸ6] 2, 4; 

καλὴ, 

᾿π᾿ασια 1ΠΠαΐα 
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Μααν ἡμπιρίοταπέιδιδ οοποϊαηναίίοηο, 
1.8. Ὁ 3. ΣὉν, τον. ν4.. 3. πριν σθυ. ΟἹ; 
8, τό. 5. 2,14. παιωνίζειν 6, 5, 27. 
δάοια ΤΟΥ Πα, Ῥϑθαηᾶ ΟΔΠΘΥΘ οΥδίὶ 
ΘΏΪΤΩΙ αἰ Ο]ΆΥΔΠΩΙ σϑιιβᾶ, 5. ΙΔ  αΔΥ6 
αἀδυχῃ, 2,2. 9. Βγιπηαπι, ΟΔΏΘΙΘ 660, 
τ 50 125, ὅ. 1,.5..11. 

παιδεία, ᾿ῃιδύϊπι|{10, αἸΒΟΙΡ]Ιη8 4, 6, 15; 
τό. 

παιδεραστὴς, ῬΟΘΓΟΓΠΩ [ΟΥΤΩΟΒΟΙΊΙΠΙ 
ΔΙΏΔίΟΙ 7. 4: 7- 

παιδικὰ, τὰ, ΔΙΩΔΒ105 2, 6, 6. "5, 8, 4. 
παιδικὰ ἔχειν τινὰ, 81] ποτ Πα 6 
1ῃ 616110115. 2, 6, 28. 

παιδίσκη, Ῥυ611ἃ 4. 3, 11. 
παίειν, ἴ6ΥἸΓ6, οὐρθυθ, να] ΠΟΤ Τ 6 ΘΟΙῚΪ- 

ΠᾺ5, ΟΡΡ. βάλλειν, 1,10, 7. 5. 7.21. 
6, 6, 27. παίειν λόγχῃ. πὺξ, 5, 8 
16. παίειν ὀλίγας, σφοάθτα νευθουὶ- 
θὰ ΡῬδιοὶβ 5, 8, 12. 

παῖς. ἐκ παίδων, ἃ ῬΌΘΓΙΒ 4, 6, 14. 
παιωνίζειν. Ὗ. παιανίζειν. 
πᾶλαι, ἀθθαχι, 4.. ὃ.....4.. (ἢ. 6, 0.,.,37. 

οἸἴ1π8, δηΐθ, Ορρ. ὀψὲ, 4; 5. 5. 
δ ἐς ψαλῶ π᾿ 4.8, 26. πάλη, Ἰυςΐδ 

27. 
παλαιὸν (τὸ), ΟἹ, ὈΤΙΒΟΙΒ ΘΙ ΡΟΥΙθᾺΒ 

5. 4. 71 παλαίϊτερος, ἄς πὶ. ἢ: 
πάλιν ἀπιέναι, ἐλθεῖν, ΥΘΙΓΘΙ, 4, 7. 2. 

1, 7. λαμβάνειν, ΥθΟΌΡ ΟΥΑΙ 4, 2, 12. 
θεῖν, ΥΒΟΌΓΙΌΓΘ 45 3. 20. ἄγειν, το- 
ΠΈΣ ΠΝ 

παλλακὶς, Ρ6]]ΟΧ Τ, 1Ο, 2. 
παλτῦνυ τ. 8.3, 27. πν» 4.1. «ἀπθιπαλ- 

τὰ δαπιύθ8. σοβίααηΐ, Ὀγθνίοσα οἱ 
Πττηϊοσα, απδτη δόρυ, φαοα ἘΠῸΠῚ 
8111 σεβίαραηξ. Μ΄. δὰ |1ῦγτ. 4Ὧ6 τὰ 
Θα.ΘΒΙΤΙ 12,12. ΒΟῊΝ. 

παμπληθὴς στόλος, ΘΧΘΙΟΙδΒ ὩΠΠΠΘΙῸ- 
ΒΙΒΒΙΤΩΠΒ 2, 2, ΤΙ. 

πάμπολυς, βευταμ!ταβ Α: “ὁ; 2(-: 
πάμπολυ ἢ. 5. 12. 

παμπόνηρος, ΠΟΠΊΟ Ρογαϊίαβ 6, 6, 25. 
πανοῦργος, νοΥΒαΐαδ, 2, 5» 29; 6, 26. 

πανουργία, Ο8]11α1ἴ85 7, 5» 11. 
παντάπασι, ΟΥΩΏΪΏΟ, ῬΤΟΙΒῚΒ 3, 1. 31 

5ῖ5,5..4...2 0. 
πανταχῇ εὖ πανταχοῦ, ὉΔΙαὰΘ 2, ἢ» 79 

ὁ, ἡ. 
παντελῶς, ΟΥ̓ΠΠΪΠΟ 2, 2; 11. 7, 4,1. 
πάντῃ, ΟΥ̓ΩΏΙ 6Χ ῬδΙΐθ, ὈΠΟΙΘῈΘΊΙ, 2, 22. 

2).5,,3..Ὁ΄. κύκλῳ πάνπα 3» (1... 
παντοδαπὸς, ΨΔΥΪΤΙΒ1, 2, 22. 4, 4:0. 
πάντοθεν. τὐπα!ηθ δ, ἘΦ 12. 
πάντοσε, αποα ΠΟΥ ΓΒ18 9» 2» 228. 

πάντως, ἘΠ Τ ΕΙΣ 
πάνυ, νΔ]66. Ἀν δε πάνυ 1, 9, 27. 

οὐ πάνυ τι 6,1, 26. πάνυ μὲν οὖν ἢ, 
6, 4. 

ΒΒ 

ετι 
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πάομαι, ἸΌΟΥΙΟΥ͂, ΔΟΘΌΪΓΟ. ἐπέπατο, 86- 
4υϊβινεραῖς 1, 9,19. πέπαται, Ὠδθοῦ, 
τ. α: κέκτηται ἢ. Ὁ, 41: 8; 8. 18: στε- 
παμένος, 6, 1, 12. 

παρὰ 1) οὕτὰ ρσοηϊξ. 80 1,7. 12. ἢ» 1, 
11. παρὰ Ξενίου, ἀοβογίο ΧΕΠ]Δ 1, 
4.7. ὁ παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴς. ἃ νΟὈ]Β 
ΤΪΒΒ15 5. 5.19. 2) αὑτὴ ἀαῖ. παρὰ 
βασιλεῖ ὄντες, αὶ ΤορσοΙη ΒΘ] ΠΓῸΣ 
1 ἘΣ τΘ.. 22) ἘΠῚΝ ἘΠπῸ: 31. ΤΣ ῚΖ. 
τὴ. Ὁ σις 8. 7651. ῬΥΟΡΕ Σ Ὁ. 
5; 9.13. 3,450. παρὰ ὁδὸν, Ἰαχία 
ΥἹΆΠῚ 1, 2.132. παρὰ θάλατταν, Ρ1Ὸ- 
ῬΊΘΥ ΤΠΔ7Θ, ἴῃ ΟΥ̓Δ ΤΙ ΓΔ 1, 2, 24. 
6, 2, τ8: 3.1το. παρὰ τὸ τεῖχος, 86 
ὌΣΡΕΠῚ 7, 2,11. παρὰ γὴν πλεῖν, 
ΟΥΆΠῚ Ἰασογα 6, 2.1. παρὰ τὸν πο- 
ταμὸν, βοουπαάστη Βανι 2, 5: 1. 
παρὰ ποτὸν 2,3. 15. ΠΟΠίΓ͵, εὖ πα- 
ρὰ τὸ δίκαιον 5. 8,17. παρὰ τὴν ῥή- 
τραν, Ποηΐμα ρϑοίαπ 6, 6, 28. παρὰ 
τοὺς ὅρκους 2. 5. 41. παρὰ τὴν δό- 
ξαν 2.1, 18. παρὰ σπονδὰς 2, 4. 5. 
παρ᾽ ἀσπίδας νεὶ ἀσπίδα, δι 51η15ὑτ8 
ἥν ἢ: σύ. 

παραβαίνειν, σπονδὰς, ἸξΕά 6Υ6 4.1.1. 
παραβοηθεῖν, Δα ΟρΡΕΠὶ ἔροιο 8π| 80- 

ΘΌΓΓΟΓΙΕ 4; 17: 24. 
παράγγελλειν, ἸΌθΟΓΘ, οἷδ ἐπιρογαΐογο, 

φιῖΐ δα ἐθῃροῦο ἱπιρογαί, φυϊα ἤογὶ 
αοὐδοαί, αὐτὸ πὲ Ἰπιρογίμηι ποηὶ Οτίτι 
οἰαβδῖοο αἰ α ργοοπο οαἰϊοαΐιγ,, 86α 
}οΥ πιαπῖ5 ἐγσασίων οὐ αοοϊρίαΐιγ, 
η6 Πποξέθϑβ τϑηι βοηίϊαπέ αὐ τιογα ἐθηι- 
»ογῖβ Ἰπίογροϑβίξα σογέϊουοβ απ τ, 8, 
ἩΎΊΕ. ἢ, ἀ, 16... 5: 12. παραγ" 
γέλλειν εἰς τὰ ὅπλα, Δα Δ΄Ιηἃ γΟΟΘΔΙΘ 
1, 5.138. Πῖπο ἀπὸ παραγγέλσεως 
πορεύεσθαι 451, 5. Ξενίᾳ ἥκειν πα- 
ραγγέλλει ΟΣ ᾧ 

παραγγέλσις. γι παραγγέλλω. 
παράγειν, ῬΥΦΟΙΟΓΘΔΈΊΟΘΙΕ 2. 4: 21. 4, 6, 

6. Μοηίείαϊο. Β19]. ΟΟΙΕΙ. Ἴετεν ἃ: 
Παραγωγὴ λέγεται, ὅταν ἡ φάλαγξ 
πορεύηται τοὺς ἡγεμόνας ἐκ τῶν εὐ- 

ωὠνύμων ἔχουσα ἢ ἐκ τῶν δεξιῶν" 
κἂν μὲν ἐκ τῶν εὐωνύμων μερῶν ἔχη 
τοὺς ἡγεμόνας, εὐώνυμος παραγωγὴ 
λέγεται" ἐὰν δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν, δεξιὰ 
παραγωγή. εἴτε δὲ ἡ ἡ πορεία ἐν ἐπα- 
γωγῆη γίνεται ειἰτε εν παραγωγῇῆ. ἐν μο- 

νοπλεύρῳ ἢ διπλεύρῳ ἢ τριπλεύρῳ ἢ 
τετραπλεύρῳ τάγματι βαδιεῖ: μονο- 
πλεύρῳ μὲν, ὅταν μοναχόθεν φοβηθῆ, 
διπλεύρῳ δὲ, ὅταν διχόθεν, τριπλεύ- 
ρῳ δὲ, ὅταν τριχόθεν, καὶ τετραπλεύ- 
ρῳ, ὅταν πανταχόθεν οἱ πολέμιοι ἐπι- 
τίθεσθαι ὑφορῶνται. Οοπῖ. Ζ.]1ΔΠ. 
Ταςῖ. ὁ. 26, Αντιάπ. 28:. 2. Ν..38 

ΗἸρρδσγοῆ. » 9. Ξ5ΟΗΝ. κρατο τν 
83.4.14. 7,06,3. ἀδάμοργα 7, 2, 8 

παραγίγνεσθαι, ἀἀνεηΐτο ΚΠ ΡΣ 2, 3. 
ἐν τῇ μάχῃ, ἸΠΓΘΥΈΒΒΘ Ραρηξο, ἀξ. 
12. εἰς τὸ πρόσθεν 3, 4. 38. βασι- 
λεῖ καλοῦντι 5 9:6..8) 

παραγωγὴ. γϑάινα 591,16 
παράδεισος, ὨΟΓΐΙΒ1Ι, 2,7. 2, 4,14. 
παραδιδόναι, γδάεγθ. τὰ ὅπλα 2,1, 8, 

9. τὸν ἡγεμόνα 4.06.1. τοὺς ἀνἄν 
νοῦντας τούτοις παρέβώναν κομίζειν ᾿; 
5» 22. 46 6118 ρδιτηϊτ απέϊθιιβ 6, ὃ 
34. 

παραθαρρύνειν, ὈΟΠΟ Δηΐτηο 6586 7α- 
ὈΘΓΘ, ΘΟΠΗΓΠΊΔΓΘ 2, 4.1. 3,1, 30. 

παραθεῖν, ΟἸΓΒ δηὐθνεοσα 4, 7. 12. 
πάρωνεω, ΔαΤΛΟΠΘΓΘ, ΠΟΠΟΙΓΔΙ 5, 7, 

835. 7: 3:20. παρήνει θαρρύνων τοι- 
άδε, δ ἸρΡΞΟΥΌΤη ΔΠΙΤΠΟΒ ΘΟΠΗΤΠΔη- 
Ἃἀο5 πᾶ αἱθθδῦαν ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΊΙ, ἢ, 2. 

παραιτεῖσθαι περί τινος, ἀθρυθοαδτῖ Ῥ͵ΙῸ 
Αἴαπιο, νϑηΐδτη ρεΐεσα 6, 6, 29. 

παρακαλεῖν, ΔανΟΟΔΡΕ Ι,6, 5. 5, 6, τό. 
εἴσω 2, 5. 31. φοπουίαιῖ 4. 1». 3 6..4.. 
Δα σΟΘΔΠῚ νΌΟΔΓ 6, 1, 3. 

παρακαταθήκη. ἀδροβίταπη τ Δ Ὁ: 
παρακεῖσθαι, Ἰαχία ἸδοοΓα ἀρροβιζαχη 

6886 ἢ. 3» 22. 
παρακελεύεσθαί τινι, Δα ΠΟΥ᾿ΘΥΪ Δ] ΠΟΤῚ 

Ι. δ.11. 8.3... 35. 
παρακέλευσις, Δα Ποτγίδί!ο 4, 8, 28. 
παρακολουθεῖν, Βεαι] 3, 3. 4. 4; 4» Ἶ: 
τ σεν» 6... δοείροσγο 6, 4: ΤΈΨΥ 

6, 41. 1, 1. ἢ. ἈΒΒΌΠΠΕΓΘ ἢ, 2; Τἢ, 
20. 

παραλείπειν, ΥΕ]]ΠΠ το 6, 53, 96. ΡΓΡ- 
τοΥ πη 66 οΥϑίϊοπδ 6, 6, τϑ8. 

παραλυόμενοι τὰ πηδάλια, ἀδῃηθηΐεβ 5, 
ὅν ΕἾ: 

παραλυπεῖν, ΤηΟ] ΒΕΔ ΠῚ ΟΥ̓ΘΑΤΘ Δᾶνο- 
ΒΔΠ6Ο 2, 5; 20. 

παραμείβεσθαι, ῬυεοίΘΥἹΓΘ 1, ΓΟ, 1ΙΟ. 
παραμελεῖν ὅρκου, ἩΘΡΊΙΡΘΙΘ 2, 5, 7. 
παραμένειν, ἃρτια 5.108 ΤΠ ΠΘΓΘ 2, ὅ, 2. 
παραμηρίδιον, ΘΕ ΠΟΥ ΠῚ ΤΠ ΠῚ] ΘΗ ΓΗ 

1, 8, 6. ΧΕΒΟΡΒ. 6 ΤῈ 66. 12, 8: 
οπλίζειν δεῖ καὶ τὸν ἵππον προμε- 
τωπιδίῳ καὶ προστερνιδίῳ καὶ παρα- 
μηριδίοις" ταῦτα γὰρ ἅμα καὶ τῷ ἀμ- 
βάτῃ παραμηρίδια γίγνεται. 

παραπέμπειν, Βιιτη 16 Γ6, {ΓΑ ΠΒΓΗἸΓΓ6ΓΘ 
Ἂς 8,526: -«6.8} 15. 

παραπλεῖν, ῬΓδΟΟΘΓΠΑΥΊΡΑΤΒ 5.1, ΓΙ οἵα. 
παραρρεῖν, ἀΘἤμποτα 4, 4: 11. Ργϑίθγ- 

ἤτπογθ 5. 2. 8. 
παρασάγγης, Ῥαγαβαῆρσα, Ξρατιδῦ {Π]ρΡΊη- 

(Δ Βίδαϊα 1, 2, 5. 2. 2, ὁ εἰ. [806 
ἢος νόοσοᾶθι]ο Ργϑῖθ 81105 αἰχὶξ 
ατοῦμπιβ Η]βίοΥ. νο]. 9, Ρ. 19--22, 
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δηἰτηδ νου αιιθ σΘΠϊ8. 6586. Τη6η- 
ΒΌΓΘΒ ΠΟΙ Οογΐδθ, 566 νΥ18 1118, ααοα 
8111 30, 8111 40---ὅο 5ίδαϊοσιαπι ἴα- 
οἰδῃΐ, ἀρ ΧοπορΠοηΐθμα δυΐοπι ἢ 
ἔβοονϑ ἴΐογ ἀϊοὶ ἸηίορῚΪ, 3 ΜῈ] 4 γγθ.- 
νἹοΥΐβ, 6, 7, 8 ἸΟΠρΊΟΥΒ, ΤηΔΡΊΒαΙΘ 
ΓΘ ΠΙΡΟΓῚΒ αὐι8πὶ ΒΡΔ[Ϊ 6586 τηθηδα- 
Τάτ, αιᾶ πα τ] ΟΠ Θ τη ΘΧΡ]]οδηδο α]- 
ΨΘΥΒΘ6 67115 ἸοπρΊ υ α1Π18 1110 ΘὕΔ 
[γατα Πἰβοουογὶες ἔῃ ἐδ Βιΐη5 οΓἢ 
πο νὰ απαὶ Βαῤψίοη, Ὁ. 59. 00] 
Βου: ἴθυθ Γοβροη θυ οϑίθπαϊ. Μο- 
γο ΧΘΠΟΡΒΠΟΠΙΙΒ ᾿ΠίθρτοΟβ ΒΕΠΊΡΘΥ 
ΡΑΓΆΒΔηρᾺΒ ΡΟΠΘΠΩΪ, πυπαθδτῃ α]- 
ψΊβοβ, ποίανις οἰϊατη ὟΝ Ἡ]ΠΙΔτὴ58. Τῆυο 
Ἐδϑαὺς οη, ἐδ σοοσγαρὴν 9 αποϊοηΐ 
Α5ϊα, Ῥ». 82: “1 οὐρῃξ ἴο Ῥ͵ΘΙηΪ86, 
{Πα 1 66] πο γεδβρθοῖ ἔογ [Π6 ρᾶγᾶ- 
βδηρβ οὗ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 88 1 ἃπη 60η- 
νἱποβα {παᾶΐ {Πα Ὺ τγογα ΟΠ]Υ {86 οΟΥ]- 
Θηΐα] ΠΟυσβ, νϑυυϊηρ ἴῃ Ἰδηρτῃ 8ο- 
ΘΟΡἸηρ' (0 ἴΠ6 ΑἸ ΒΊΟΥ] 168. Οὗ ἔ801}1- 
(165 οἵ 1πΠ6 τᾶν. ΤῊ 15 δνιαθηΐ 
ἔγοτῃ {πὸ βοΐ, (μΠδὺ ΧΟΠΟΡΠΟΠ ΠΘν ΘΓ 
αἰν!65 {θη}, δηα [πα΄ ἢδ οα]ου]αίθβ 
ὈΥ Πθῖὴ 8ἃ8. τορι] Υ 6 η {τὰ- 
ψουϑιηρ {Π6 ρϑίῃ]6855 1145 οἵ Ατ-ς 
τηθη18, ἃ8 Ψν ΠΘΠ ΤΩΔΙΟΠΙηρ' Δ]ΟΠρ' {Π6 
ΤΟΥ͂Δ] τόδ Ὀεύνθθη ρῃδβιβ δῃὰ 
1Π6 Πε]α οἵ Ὀ4[{16.᾽ 1., ὈΙΝΏ.1 

παρασκευάζειν, ῬΆΤΆΓΘ 5, 6, 15. 
παρασκευάζεσθαι, 5101] ῬΑΓΆΓΘΊ, 9, 27. 

τὴν ἄφοδον 5, 2, 21. τὴν γνώμην ὅ, 
3.1. 586, εἰς μάχην 1.8,1. π΄. ὅπως 
πὶ [υἰ. 2.1.14. 5.4.21. π΄ ὥστε 
866. ἱπῇ. 7, 3» 35- οὕπὶ Ἰηΐ. 3, 2, 24. 
ΒΟΟΙΏΡΘΥΘ 86. 1ΠΠῸῈ1|, παρασκευάζε- 
σθαι οἴκαδε ἢ. ἤ, 57. 856 ῬΆΓΑΓΘ 5, 
4: 21. παρασκευαζόμενος, ῬΓΟΙΏΓΒ 
εἴ Ραγαίιιβ 3,1, 26. παρασκευασα- 
μένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι. ἈοΟ 
ΔΏΠΠΟ ΠῸΒ Ορογίοῦ σοηίγα ᾿ιοβίθϑ 
ῬΕΥΡΘΙ 6, 32,17. μένειν παρασκευα- 
ζομένους 2, 2, 24. ὈῚΪ 41} ΠΌΤ] κα- 
τασκευαζομένους, 4ἀα τὸ ϑ'οΠπεοιῖ- 
ἄογβ “ αυϊάοιη κατασκευάζεσθαι 
1ηΠη1νὸ ᾿πούπτη ΠΟΙ 11Π) ΤΘΡΘΥΙΊ, 
Θδπηη]ι6 ΟὟ οϑιιβατ) ΒΡΟΥΠΘη στη 
66η860. ΡγΟρΡΙΪΘ κατασκευὴ εἰ κα- 
τασκευάζεσθαι αἰοιζαΓ 46 Ἰηβίτγιι- 
τηθηΐο, οὗ 1ηβίγαθηαα ἀοτηϊ, δυΐθ, 
οἴποῖηα, ᾿πβίγιυηθηθβ, ν8518. υΐθη- 
5 ΠΡΌΒαΙΙ8 ὨΘΟΟββΆγ18. Πυο. 2,17: 
Κατεσκευάσαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς πύρ- 
γοις τῶν τειχῶν πολλοὶ καὶ ὡς ἕκα- 
στός που ἐδύνατο. ῬγῸ 4ῦο δηίβα 
ἀϊχογαΐ ᾧ ῴκησαν τὰ ἔρημα τῆς πόλεως 
καὶ τὰ ἱερὰ δίο. Ποσπατα 810 Θϑύ δ, 
75 εὐ 8, 24, οἱ δὲ τὴν χώραν καλῶς 

σκ( 

κατεσκευασμένην καὶ ἀπαθῆ οὖσαν--- 
διεπόρθησαν. 4,75 Απίδηαστγιβ αἸο]- 
τὰ" μέλλουσα κατασκευάζεσθαι, φυοὰ 
νουθαν πιωπίοηάα. Ἱατασκευαὶ 516 
2. τύ, οὐ ῥᾳδίως τὰς μεταναστάσεις 
ἐποιοῦντο ἄλλως τε καὶ ἄρτι ἀνειλη- 
φότες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Μη- 
δικά. ἸἸδβοογαίθθ Ῥαῃθρ. ὁ. 535. (6 
γθρθ Ῥρυβδγιπ,, τῇ τῶν Ἑλλήνων ῥώ- 
μῃ τὴν ἀρχὴν τὴν αὑτοῦ κατασκευα- 
ζόμενον. Αρυα Χερη. ἡ τῶν ἰδίων 
κατασκευὴ (ὐογτητηθηΐ. 2, 4, 6 εὖ ἴῃ 
(ἔσοη. 2, 8 τῇ ἑαυτῶν κατασκευῇ 41- 
οἰζαγ 46 ΓΤϑὶ ἀοτιηθϑίϊοθα ἀρραγχδΐα, ἰπ- 
ΒΟΓΟΙΏΘΏ 5, ΟΟΡ115. 1906 Ν᾽ δοίϊρ΄. 4, ὃ, 
οἱ μὲν ἄνδρες ἀμφὶ---οἰκίας καὶ κατα- 
σκευὰς μεγαλοπρεπεῖς βούλονται δα- 
πανᾶν. 58. 1, ὅπως ὅτι πλείστους ἀν- 
θρώπους ἐπὶ τὰ ἀργύρια ἄγωμεν, θαρ- 
ροῦντες δὲ κατασκευαζώμεθα ἐν αὐ- 
τοῖς. 5. 17 ῬΘΈΌΪΟ ᾿πβο] θη 18 οβϑί ὥσ- 
περ οἱ ἰδιῶται κτησάμενοι ἀνδράποδα 
πρόσοδον ἀέναον κατεσκευασμένοι εἰ- 
σὶν, ἴογα αὐ 46 Εχαϊ. 7, 4 καὶ κατε- 
σκευασμένος πάντα, εἴ τι δέοι ἐξαί- 
φνης πρὸς πολεμίους ἀγωνίζεσθαι. 
85. 28 πάλιν κατασκευάζεσθαι ἰάρτη 
δϑύ φυοα καινοτομεῖν 46 Δ; ΘΠ ΟαΙ- 
ηἶ8. Ι͂ὴ (Ἃἴθοη. κατασκευάζειν τὴν 
χώραν ἄριστα 4,15: γεωργοὺς ἐκ παι- 
δίων ὠνούμενον κατασκευάζειν 3, ΤΟ. 
τὸ ΡΙαίΆγομ; Ῥουῖο]6 ο. τό εὖ πεφυ- 
κὼς ἢ κατεσκευασμένος ὑπὸ τοῦ Π|ε- 
ρικλέους, ΌΪ α80 ᾿ΠΒίΓΌΕΓα οἵ 64ο- 
ΟΕΓΘ. [Ἃ|«ηαη Ουτορ. κατασκευάζεσθαι 
αὐτὸς βουλόμενος, ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο 
πρέπειν ἤ, 5. 27 αἸοιζαν ἀ6. ᾿πβίτε- 
Θμαδ, Ουυὶ ἄοτηο, νἱΐα οὖ αἸβο ρα 
ἀοπηρϑίϊοα οὖ ραΌ]1οα. 6.1, 51 τοὺς 
ἵππους χαλκοῖς πᾶσι προβλήμασι κα- 
τεσκευάσατο. Οοπίτα 7: 1, 46 ὅπλι- 
σιν τοῖς ἱππεῦσι κατασκευάζειν. δ. ὅ9 
[Ο, εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ Μήδους 
κατεσκευάσθαι ὥ ὥστε ἱκανοὺς εἶναί σε. 
ΡΙΓοΘΟοβϑι καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι---κατε- 
σκευασμένοι εἰσὶν, ὥστε δύνασθαι 
ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ κακῶς ἢ παθεῖν 
ὑπ᾽ ἐμοῦ. 8,1, 4, νῦν δὲ κατεσκεύ- 
άσθε οὕτω πάντες, ὥστε ἄρχετε οἱ 
μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. ἴγ8185 
ΠΟῚ Β0111Π}Ὲ ΠΟΙΙΟΠΘΠῚ ὨΘὈΪ ΓΔ Πα] ἔτθ- 
φαδηΐαν!ῦ, ν6] {1 Ρ. 754 εὖ ἴῃ ΕΥΔρτη. 
4: 8566 166 τέχνην μυρεψικὴν κατα- 
σκευάζεσθαι αἰχιῦ ἀρπα Αὐμοπθαπὶ 
Ριόττι. Παααθ μος ἰοοο κατασκευά- 
ζεσθαι ὥς που οἰκήσοντα Ἰ΄6 1 6ϑ8ΐ 80 
μένειν παρασκευάζεσθαι." 

παρασκηνεῖν τιν!, ἸΧχίϑ. ΔΙ] 611 οαδν 
ΒΟΠεΡε 9. 1, 48: 



4δ0 

παρατεταγμένοι, 1ΠΒΙΓΕΠΟΙΪ 1, 1Ο, 10. 4, 

6, 25: 8, 3; 9. 
παρατείνειν τάφρον, ἀποογα ζοββᾶτα 1, 

".ἀπτοσὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώ- 
μας, ΘΧΡΙΠΟΔΓΙΘ ΡΘΓ γ]ΟΟΒ 7, 3, 48. 

παρατιθέναι, ΔΡΡΟΠΘΙΒ 4. 5, 31- παρα- 
τίθεσθαι τὰ ὅπλα, Ἰαχία 56. δ’ Πιᾶ 
ΠῸΠῚΪ ἱ ἀβρόπεῦθ δ..1.-8 

παρατρέχειν, ΔΟΟΌΓΓΕΓΙΘ 4: 5. 8. 7.1.2; 
4. 18. τι, ΘυΓΒα ΠΟΠΗΘΕΓΙΒ 4, 7, 6. 

παραχρῆμα, βὔαϊ!τη 7, 7; 24. 
παρεγγυᾶν, ποχίανετῶ, 5 σι, ᾧ,,.22, 

1.. 4. παραγγέλλειν, ΘΕΊΟΘΓΘ, γαῖα 
4,1, 17: 8,16. 7,3, 46. 

παρεγγίη, ΟΠΒοτίδίῖο 6, 8 5518. 
παρεῖναι, Δ46886 Ἀ.ἠπὶ παρῆσαν Κύ- 

ρῳ αἱ νῆες ἐκ ῥπλλενονδομααι Ἐς ν 2. 
παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ στράτευμα 9 1. 
35. παρῆσαν εἰς τὰς κώμας ἤ; 4, 6 
εἰς Σάρδεις 1, 2, 2. παρῆν μετρεῖν 
τὸ βάθος 4. 5,6. παρὸν, χαυτηῃ 11- 
οογεΐ, μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι, 5, 8, δ᾽ 
ἐν τᾷ παρόντι, ἴῃ ῬΓΘΘΒΘΗΙΙ 2, 5. ὃ 
τὰ παρόντα ΥΕ8 ῬΥξΟΒΘΗΐ68, 2, 1, 24. 
ΟΡΒΒ 7. 7» 26. 

παρελαύνειν, ΟὈΘΟΌΙΑΓΘΊΙ, 2, τύ, 17; 

8,14. 3, 4,46; 5, 4 
παρέρχεσθαι, δοοράσγο ἢ, 5. 11. εἴσω 

τοῦ τείχους 2, 4: 12 οὖ εἰς πόλιν 7.1, 
31 Ὁτῦθιη ἸΠρΥΘΩΙ. [26 ογσίογο, τὴ 
τη θα] ΠΔ ΡΙΌΘΙΓΕ 5, 5» 24. 6, 6, 21. 
ΡΥΘΘΙΘΙΊΓΘ, {ΓΔΉΒΙΡΒΙ, 4, 4. 5. 294» 25. 
ῬΓΘΘύουΙΓΘ, οἷ ἐθηΊρΟΥ 1, 7, 18. αἷ6 1ΥὉ 
4: 3, 2. πάροδον, τΥὐϑηδβιῦατη βτιρ6- 
Τάτ ᾿ς» τό. δε αν ΘΠ 6 4,» ΕΙ. 

παρέχειν ῬΥΕΘΌΘΓΕ 2, 3, 24. ἄλφιτα 5, 
32:9. εὐωχίαν 6, τ, 4. διάβασιν 3, 
5» 9. φόβον, ταδίαπι ἱπομπέευθ 2,1, 
1ὃ. ὄχλον 3» 2, 27. αἴσθησιν 4, 6, 
19: μνήμην ἐν οἷς ἐθέλει ὅ;:ἢ, 24. 
παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν, 
ΟὑΤη Ῥᾶβ51] Θββθπητ8 ΠῸΒ 80 110 Ὀ6- 
ΠΘΗ͂ΟΙ1Β ΟΥ̓́ΠΩ] 2,3, 22. ἑαυτὸν Κλε- 
ἄνδρῳ κρῖναι 6, 6, τό. εἰς κρίσιν 20. 
ὅ τι ἂν βούληται ποιῆσαι τ8. πλῆθος 
ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισθ᾽ ἂν 
ἀποκτεῖναι 2, 1. 11. φιλίαν παρέ- 
ξειν τὴν χώραν 2, 2, 26. πειθομέ- 
νους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι 2, 
6, 27]. δύναμιν εἰς τὴν στρατιὰν ὅ, 
2, 1Ιο. προθυμίαν ἢ, 6, τι. 

παριέναι, δοσρίσγο 4, 7. 4. 5» 7 Εἰς. 
ῬΙΓΟΘΘάΘΙ6 7, 3, 46. 5668] 23, 4, 48. 
ῬΓΘοίΕΓΙΓΘ 2, 4. 37. 4. 1»13. κώμην 
4, 5» 30. παρὰ τὴν φάλαγγα ὕ, 5, 22. 

παριέναι, ΘΟΏΟΘΩΘΓΘΟ, 5, 7:1. 7, 2,15. 
παρίστασθαι, παραστησάμενος δά δε. 

ρεῖα, νϊοτηδ5 δα ἀύᾶτῃ δα ποοτ ύ, 
1, 22. τὸν Εὐκλείδην Ἴ, 8,3. πα- 

ΙΝΘΕΧ απσσξ. 

ρέστητε 5, 8, 21, ἀθ δίῃ θα5. 
πάροδος, Δαϊζπ5 4, 7, 4. ἰΓΔΗΒΙΓΌΒΙ, 4, 

δ ας το 
παροινεῖν, Εχ ΕὈγΙοΐαία ροί]δηΐθμη 6556 

ΕΥρα ΔΙ ΌΘΙΩ 5, 8, 4. 
παροιχόμενα, τὰ, Ῥγεοίογιίδα 2. 4,1. 
πᾶς, ΟἸΏΠΪΒ. διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι 

3,2.8. πάντων πάντα κράτιστος, 
0... 21 εὰ ΜΕΝ νικᾶν 2.1.1. διὰ 
παντὸς ἤ, 8,11. ἐπὶ πᾶν ἔρχεσθαι, 
οτηπία ἰθπίατδ :3»1 18. ΡΙαῖο Βεῖρ. 
8, .Β. 562, Ε: ̓Αρ᾽ οὐκ ἀνάγκη ἐν τοι- 
αὐτῃ πόλει ἐπὶ πᾶν τὸ τῆς ἐλευθερίας 
ἰέναι ; Υ. ποιεῖν. ἡἧ τοῦ παντὸς ἀρχὴ 
ὅ, 5::.: 

πάσχειν, ραΐ!. εὖ πάσχειν ὑπό τινος Τ, 
3. 4. ἰγϑοῖδτὶ. κακῶς, ΤῊΔ]6 5, 2, 2. 
οὐδὲν ἜῚ 4:38» 20. 6,1 ἀπῆν 
τι πάθη 5.3.6. τι πείσεται Ἶ. 2. 14. 
ἀγαθὸν--" κακὸν ὑ ὑπό τινος 5: 5:9. εἴτι 
ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαθον 5, 8, τ. κακῶς, 18- 
ὈΟΓΆΓΘ, [6115 Βοβῆαπι ΘΧΡΟΒΙ ἢ 6556 
εἴ δᾶθο νυϊηθγατ 3, 3, 7. ἀδικώ- 
τατα : 1. τό εἴ δεινὰ, 25 σταν! δἰῆοὶ 
1π]πιτῖα. δίκαια, ῬΟΠδΒ ᾿ΌΠΘΓΘ 5, 1, 
15. ὅτι ἂν δέῃ πείσομαι, ἔδγδΙα 1, 
3: 5.50 

πατάξαι, Ῥοτουΐεογο, ἔαΥΓΘ 4, 8, 25. 7: 
8. 14. ὶ 

πατὴρ, Ῥδΐεγ, εἶθ ̓ δεπεῇοο Ἴ, 6, 38. 
πάτριος εἴ πατρῷος, Ῥαΐγ]8, ΡΔἕΘΓΠΕΒ 

1,7. 6. 3.1,11.. 4... αὐ 

Ἴ 2: 941: 8. 5: 

παύειν τὴν φάλαγγα, οΟτηϊίε γα ΡΒαίδη- 
θΈΠ 4. 8, το. παύεσθαι τοῦ πολέ- 
μου, ΒΘ ἤποπι ἔβοεγε ὶ, 6,6. πό- 
νων, ᾿ἸΌΘΓΑΤῚ ἃ ἸΔΟΥθῈ 8 5.1, 2. οὐ- 
δὲν παύεσθαι 4, 2, 4. ἢ» 6, 9. οὔ- 
ποτε ἐπαυόμην οἰκτείρων 3, 1, 10. 

παῦλα, οοβεαῖ!ο, ἤΠΙΒ 5, ν 32. σκο- 
πεῖτε παῦλάν τιν αὐτῶν (ἔργων) ορΡ- 
ΡῬττηϊΐθ, ἀοίθηαιίε ἴα]18. 

πέδαι, σοτηρεάεδβ 4, 3, ὃ. 
πεδινὸς, ΟΒΙΏΡΕΒΙΟΥ 5.» 5» 2. ἢ» 1» 24. 
πεδίον, οατηριβ. Καστωλοῦ πεδίον 1,1, 

2:0, 7- Καὔστρου πεδίον, ὉΓΌΒ,1, 
δ ἀπ 

πεζεύειν 5. 5» 4. πεζῇ πορεύεσθαι 5.0, 
Ι. 6, 2, 18 ἴειτα 167 ἔδοθγθ, ΟΡ. 
παυϊσαϊϊοηϊ. πεζὴ δύναμις, ρΡεα!ΐε51, 
3,12. ἐὰν ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι ἢ: 3. 45- 

πειθαρχεῖν, ΟὈδαϊτα ἀπο] 1, 9. 17. 
πείθειν, Ῥετβαϑ 66 ΘΟΠΔΤΙ 6, τ» τϑϑ το, 

ὙΘΟΥΗ͂Σ 49 ἢ Ῥδιβιιδάδσο, ἡν- Θυβεῆ. 
πείσονται ΟὈδαϊοΠΐ 5,91, 13 Εἴα. 

πεῖράν τινος λαμβάνειν, ΡΘ θα] απ 46 
Διο ἔασοχ ύ, 6, 33. ἔχειν τινὸς 3, 
2,1τ6. πεῖραν λαμβάνειν ἐν ἑαυτῷ, 
Ἰρϑι1Πὶ ΘΧΡΘΥΓΌΙΏ 6556, αἸΒΟΘΙ ΕΧ 115, 

«νι 

ὡρὰνα". 



ΙΝΌΕΧ απ σῦϑδ. 45] 

᾿ 480 415 '086 ΘΧΡΟΥΒ οϑῦ 5» 8, 1. 
ἐν πείρᾳ τινὸς γίγνεσθαι, σοηῃδαθίι- 
αἰπθ Δ1Ο] 8 αἱϊ, οἸαβαιια δάθο ἃηϊ- 
ΤΠ ΠΆΌΘΥΘ σΟΡΤΪ ΠῚ 1, 9.1. 

πειρᾶσθαί τινος, ῬΘΙΙΟΌ]Π ΥΘὶ [ΔΘΘΓΒ 
3, 2, 38. τοῦ βάθους, ΘΧΡΙΟΙΆΓΕ 8}01- 
τ ΠΘΠῚ 3, 5. 7. ὅπως 3,2, 3. Οὐ 
1Τηΐ, 4.,.3. 5. 

πειστέον, ΟὈΘαἀϊοηάιϊιπ 2, 6, ὃ. 6,0, 14. 
πελάζειν, ΔΡΡΤΙΟΡΙΠΟΗΌΘΙΘ 4, 2. 2. 
πελτάζειν, Ρο] αβίδιη 6556 5, 8, 5. πελ- 

τασταὶ, ΡΟ] Δ] 5. σοίγαί!, ροαϊ έθ5 ἰ6- 
οἷ αγηιαΐξγ οοέγα τηδέγιοίὶ, ρις- 
παμὲ θηνῖηιιβ 7αοι5 την θηοἶδ 5, 2, 
1 Στ, 1Ο, 7. 4. 3. 27. πελταστικὸν, 
τὸ, Ὦ. 6. πελτασταὶ 1, 8, 5. πέλτη, 
Βαβίδ, Ἰδου]τη 1, 10, 12. ϑοιίατη 
ϑευνυτν 2, τ. δ. .«..2..20.. 0,1. 9. 

πεμπταῖος, 4] αυϊηΐαπι αἸδπὶ Ἰδοιυῦ 
ΤηοΥἵππι8 ύ, 4: 9. 

πένεσθαι, ῬδΙΙΡΟΥΘΠῚ 6586 3, 2, 26. 
πεντηκοντὴρ, 4 Ῥγϑοθδύ τῇ πεντηκο- 

στυῖΐ, ΒΘΙΩΙΟΘΗΓΥΘΘ 2, 45 21, 22. 
πεντηκόντορος, ἩΔΥῚΒ ΘΠ] αδρίηΐδ τ6- 
ὙΠΟ πὶ εἰ. 1.18. ὅ, ὅ,. 5. 

πέρα υἱζογῖι8. οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκη- 
σαν, 1, 28. μεσούσης ἡμέρας ρΡο- 
ΤΘ116}8 6, 5, 7. 

περαίνειν, ΘΧΒΘαῸΪ, ΡΟΥΙΘΟΓΘ 2,1, 47; 
ὩΣ 52. 

περαιοῦσθαι, {γΆΟΟΥ6 7. 2. 12. 
πέραν, Υ8η8. πέραν γίγνεσθαι, ᾿γΔΏΒΙΓΘ 

6, 5, 22. ἐν τῷ πέραν γίγνεσθαι 4, 
3, 20. πέραν διαβαίνειν ἤ, 2.2. πέ- 
ραν τοῦ ποταμοῦ 3.5.2. 

περᾶν, ὑγδήϊοογθ τὸ ὕδωρ 4. 3, 21. 
περί τι εἶναι, ΟΟΟΌΡΑΙΙ δ]ατιἃ 16 2, 5» 7. 

περὶ ἐμὲ ἄδικος, ἸΏ] Γ115. ΕΥρΡ ΤΏΘῚ, 
6, ὃ. περὶ πλείστου ποιεῖσθαι μη- 
δὲν ψεύδεσθαι, 16 ΠΙΠ1] δηλ αὐϊ5 
ἀσοΥΘ 1, 9, 7. περὶ παντὸς ποιεῖ- 
σθαι, δος αἰββιπηαστη ατιοουα Ὁ. τό. 
περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε 
ἀγαθοὶ 3, 2. τῇ. ὅπως μάθοι τὰ περὶ 
Προξένου 2, 5, 37. ὑπ ἀϑδί. 1, 5. 
τς 4: «(. 

περιβάλλειν ἀλλήλους, Δτηρ]δοῦ 4, 7; 
25. περιβάλλεσθαι, ῬΟΙΙΓΙ 6, 5, 2. 
περιβαλλόμενοι ὄπισθεν τὰς πέλτας, 
Ῥ6]015 ἴῃ ἰογρᾶ Γδ]θο,15 7. 4: 17. 

σεριγίγνεσθαί τινος, ΨἸΠΟΘΥΘ Δ]1416Π|. 
1. 1.10. 2.1, 13 οἷἰδ. περιεγένετο 
ὥστε καλῶς ἔχειν 5. 8, 26 δΔηποί. 

περιειλεῖν, ΟἸΥΟΙΠΊΠρΑΓΘ, σακία περὶ 
τοὺς πόδας 4, 5. 26. 

περιεῖναί τινί τινος, ΠΟΘΙ, ΒΈΡΟΓΑΓΘ 
Ι, 8,13; 9, 24. 3, 4. 38: 

περιέλκειν, ΟἸΓΟΌΠΠΔἸΟΟΥΘ, ΡΘΙ ΤΏ1116 
᾿πθγὰ ὑχΆ τα 7, 6, το. 

περιέχειν, ΟἸΠΡΘΙΘῚ, 2, 22. 
περιιέναι, ΟἸΡΟΌΤΗΪΤΘ. τὰς πηγὰς 4,1; 3. 

περὶ τὰ ὑποζύγια 4, 5, 8. τὴν 'Ελ- 
λαδαν» 1.38: ᾿ 

περιίστασθαι. περιστῆναι, ΟἸΓΟΌΠ 5070 
6, 6, 6. 

περικυκλοῦσθαι, οἰΏρογ (, 3,11. 
περιλαμβάνειν, ΘΟἸηΡ]Θοἷϊ 7; 4» 10. 
περιμένειν, ΟΡΡΘΥΙΓΊ, ΘΧΒΡΘΟΐΆΓΘ 2, 1,3; 

4,3. 4.8. μδν 
πέριξ. οἱ πέριξ οἰκοῦντες, ΠὨΟΓΩΙ 2, 5, 

Ἐ4... τῆξ τυρσίος ἤ;.8.12.. - 
περίοδος τοῦ κύκλου, Διηθιῦα8. 1π ΟἹΡ- 
οὐ 3. 4..}».}1. 

περιοικεῖν, ΟἸΓΟΌΠΙΘΟ]ΟΙ 5, ύ, τύ. 
περίοικος, 4] οϑ0 6χ ὉΠ0Ὸ νἱοϊηὰ οἵ 

Β6ῖνὰ ϑραυίδπου τη 5. 1» 15. 
περιορᾶν, ἩΘΟΊΡΘΙΘ 7, 7. 40, 49. 

ριόψεσθαι ἢ: 3» 3. Ν 
περίπατος. ἐν περιπάτῳ εἶναι, ΟὔὈδΠι- 

θυ]αγθ 5. 4.18...) 
περιπήγνυμι. περιεπήγνυντο, σοι δά- 

βύσιο] ρ6α] δαμοοσθθδῃΐ ΟΔ]66Ὶ 4, 5: 
ΤΑ; 

περιπίπτειν τινὶ, ῬΥΟΟΌΤΩΒΘΓΘ ΒΌΡΘΥ͂ 8]1- 
αάθηῃ 1, 8, 28. ᾿ποιάοτθ ἴῃ Δ]. 61 

7, 3, 38. 
περιπλεῖν, ὨΔΥΠΡΑΙΘΊῚ, 2, 21. ς 
περιποιεῖσθαι ἑαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν, 

οἹοτίατα. οὖ ροὐύθηξιδιη 5101 ἐουηρᾶ- 
ταθο ἢ. Ὁ,.1 ἢ; μὐοὴ 

περιπτύσσειν, ΟἸΥΟΌΠΊΥΘΏΙΓΘ, ΟἸΏΡΕΙΘΙ, 
ΤΟ, 9. , 

περιρρεῖν. πόλις περιερρεῖτο κύκλῳ, ἃ]- 
Ἰαθαῦαν ἀΠΟΙαᾺΒ 1. 5» 4- περιρρυὴ- 
ναι, 46 νἱπμ 8 ϑροηΐθ ΒΟ] 018. 4, 
ἄν ᾿ 

περισταυροῦν, τὰ μἶγο, ΟἸΓΟΌτΤΩν ΑΙΠΑΓΘ 

7,» 4.14. 
περιττεύειν ἄλλων, 8105 ΒΌΡΟΥΑΥΘ τ18]- 

ὐπάϊηθ 4, 8, 11. 
περιττὸς, ΒΌΡΘΙΆΠΒ 4, ὃ. 11. Βρεν- 
γΘΟ5 3, 2; 28. ΤΟΠαυῸ8 5» 3» 12- 
ὃ; Δ... 

περιτυγχάνειν, ἰοτία αἄθ886 6, 6, 7. 
περιφανῶς, ῬοΥΒΡΙΟΤΙΒΘ 4; 5» 4: 
περίφοβος, ταοῦα ῬΘΥΟΌΪΒι15 2, 1. 12. 
περσίζειν, ῬαΥΒΙ66 ΒΟΙΓΒ 4, 5» 34: περ- 

σιστὶ, ῬοΥΒῖο6 το. τὸ Περσικὸν ὀρ- 
χεῖσθαι 6. 1, το. 

πέταλον, ἴοΟ] ΠΤ 5. 4: 12. 
πετροβολία, Ἰαρὶἀαἴϊο 6, 4. 15- 
πέτρος, ΒΕΧΌΓΩ 4. 7: 12. 7» 7» 54: 
πεφυλαγμένως, σαπΐθ 2, 4. 24. 
πῇ μὲν--- πῇ δὲ, ῬΔΥ ΠῚ ---- ῬΑΓΠΠῚ 3,1, 

12. πῇ μὲν 6, 1, 20. πῇῃ; ]]αθᾶ 
6Χ Ρᾶγίθ 4: ὃ, 11, 123. 

πήγνυμι, ΠςΟΠΒΕΓΠρΡῸ ἔπροῦα 4, 5, 3: 
πήγνυμαι; ΘΟΏΟΥΘΒΟΟ, β6|Ά860 7, 4» 38- 
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ἀδῷ 

πηδάλια παραλύεσθαι, συ θεΥΠ δου] το- 
ΒΟΙΨΕΙΘ 5, 9,11. 

πῆχυς, ουδιῖαβΒ. πηχῶν 4, ἤ:- τό. 
πιέζειν, ῬΥΘΙΏΘΥΘ ΟΠΘΙΒ 3, 4; 48. νεχ- 

ΔΙΘ, τηο]οβίϊα δἰ σΟΓΘ 1,1, το. πιέ- 
ζεσθαι, ἸΔΌΟΥΔΥΘ, Υγροτὶ, δ πυϊιϊ- 
διι5 ψχιιὲ υἷῷ τεβιβίεγε απιρίϊι5 ρο5- 
δετιὲ πιά Ἂν. 8. χ8! 

πικρὸς, ΔΙΩΔΡΊΙΒ 4: 4, 12. 
πιμπλάναι, ἸΤΩΡΙΕΓΙΘΊΙ, 5. 1Ο. 
πίνειν, ἐκ κερατίνων ποτηρίων, 6,1. 4. 
πιπράσκειν, γϑηάογα. πεπράσεται ἢν 1, 
36. τούτων τῶν χρημάτων ἢ, Ἴ; 26. 

πίπτειν, οδάεγε, ἴῃ Ῥταϊῖο 1,9, 31. 6, 
4:9. εἰς πολλὰ καὶ ἀμήχανα 2, 3, 
18. 

πιστεύειν τοῖς χωρίοις, ἔγϑία πη 6558 1ο- 
ΕἾ8. ΤΠ Π1115 Ρ, 4. 2. τί τινι, 8Πςα] 
Πάδτη Δ] σᾶ πὰ ΒΑΡΕΙΕ 1,2, τ6. ἐπί- 
στευον αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, 

ΠΟΠ τατηπο: 86 6]085 ἔα] (ΤΆ 6 γα 
τοῦ Ὁ... τα ΠΡ’ αι: 9 ἢ. ΝΞ 
στεύομαι, τη]! 465 Βαθείαγ 7, 6 
533: ἡ, Ὅὅ6. εὐϊδπὰ τη σὴ: 

πίστεις ἔλαβε, βάδθ5 οἱ ἀδΐα εδἵδΐ 1, 2, 
26. διὰ πίστεως 3, 2, ὃ. πίστεως 
ἕνεκα 3. 3. 4 

πιστὸς, ἜΡΙΝ ἐδεξπ  Ε, της 6.2: 
πιστὸς γίγνομαί τινι, ὨΔΌΘΓαΙ τα] ] 
4685 δῇ 8]1αοὸ 2, 5, 22. πιστὰ, 68 
486 [αοιπηΐ βάση : μέ πιστὰ διδόναι 
καὶ λαμβάνειν, ἤάοιη ἄδτα οἱ δοοὶ- 
ΡΕΓΘῚ, ὁ: 3.32, 5: 8»4»11. 7: 4; 
22. τὰ πιστὰ ἐγένετο, [οοἀτι8 ἸοΐπΠῈ 
ΕΗ Ὁ, 9; ἘΘ: 

πωλ τῆν, παδϑ τ: 8; 20: 
πίτυς, ῬΙΠπὺΒ 4. ἢ. 6 
πλάγιος, ἰΥδηβνοΥβαβ, ΟὈΠα]αι5. εἰς 

πλάγιον 1, 8,1το. τὰ πλάγια, Ἰαίεγα 
στη ϊη δ 4. 4: 4: Ὁ; 3.18. 

πλαίσιον 1, 8, 9. 3. 2, 56. 

ρον 3: 4:10. 
πλανᾶσθαι, νΑΡΘΆΥΙ 1, 2, 25. 5, 1, 7: 

ΔΌΘΥΤΑΓΕ ἃ ΘΟΠΒΙ]ΙΟ ; αδ ογαΐϊομο ἢ, 
7. 24. 

πλάττεσθαι ψευδῆ, τηοπάδοϊα ἤΠρΈΓΒ 2, 
Ὁ: 56. 

πλέθρον, Ἰαρογτιτῃ, πιθηϑαγα ροάπηι σθη- 
ἐμ ἐρέω. 5. σα ογατη 66Ξ3ξ. 
τε ἀνῇ ΘΕΘΡ τλδμέοιδος, 
ἈΠΙῸ5 Ρ]ΘΙΗΓΙΙ 1, 5. 4; 7515 

πλέκειν, ἴαΧΟΓΘ, αδ ἐμπαάατγιπι ἰοΥδ 5, 
4.016. 

πλεονεκτεῖν τινος, ῬΟΪΟΥΘΙῚ 6556. 8}10 
ΟἼΠῚ Ε5 οι ηθηΐο 5, 4. 15; ὃ 
12. ῬΙΓΘΟΕΙΩΓΘ 9.1, 27. 

πλευρὰ, οοβία 4, 1, 18: 7. 4. Ἰαΐαϑ 
ἈΡΤΩΪΏΙΒ 3, 4» 22, 28. 

πληγὴ. Ρἷασα. ἐμβάλλειν 1, 5,11. ἐν- 

ἰσόπλευ- 

ΙΝΌΏΕΧ αἈ ΖΟῦξΚ. 

τείνειν 2, 4, 11. λαμβάνειν 4, ὅ, 
τοὶ ὀλίγας παίειν 5. 8,12. 

πλῆθος χώρας καὶ ἀρθρδλωῃ ΔΙΏ0}1- 
τὰἀο βπιθππῃ εἴ τηυ]ξαο Πογηϊπτιτα 
1, 5» 0. τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ 
5. 5» 4- Τηῦ]Πῖαα6ο0 τη] πη 2, 1, 
317. πλῆθος ὡς δισχίλιοι 4, 2, 2. 

πλὴν, ΠΪΒῚ αυοα 1, 8, 20, 25. 3, ἴ» 
26. εχίγδηθᾶπι 1, 2. 24. 4. τ ὦ 
ῬΓΘΘίΟΥ οι σοηϊέ. 1, 9, 9. 2; 4: 27. 

πλήρης, ῬΙΕΠΙΙΒ 1, 2, 7; 5»1- μισθὸς 
7: ὃ» 8: 

πλησιάζειν, ΔΡΡΤΟΡΙΠΑΌΔΓΙΕ 4, 6, 6. 
πλησίον, ΠΟΙ ΡΓΟΓᾺΪ 2, 2, 15. 18. ὁ 

πλησίον, νἱοηπ5 2, 4, θ. πλησιαί- 
τατος, ῬΤΟΧΉΠΙΙΒ ἢ, 3; 20. 

πλήττειν, ῬΕΤΟτΐοΓΘ, ἀπὴ6 ρογῇ. δοῖ. πε- 
πληγέναι 6, ττ, 5. πλήττεσθαι, Ῥετ- 
ὅπ ἢ. 9. 2: 

πλίνθινος, ἸΔΙΘΥΙΟΙΤΙΒ 3, 4, 11. 
πλίνθος ὀπτὴ, Ἰαΐεῦ οοοίαβ 2, 4, 12- 

γήιναι, Ἴ, 8, 14. κεραμεαῖ 2, 4, Ἶ- 
πλοῖον, ΠΑνΊΡΊΘΤΩ, πιαφῖπιθ δ παυῖδιιβ 

ΟἸΘΤΑΥΊ51, 2,1. σιταγωγὸν 1, ἢ. 15- 
ἄλφιτα ἄγον 6.5.1. τριήρεις καὶ πλοῖα 
5.1,4. 6. 65. τ μακρα η τ ττ 

πλοῦς. καλοὶ πλοῖ 5» 7». 7- ἐὰν πλοῦς 
ἦ 6, τ, 33. ἡμέρας πλοῦς ὅ, 4, 2. 

αλρυνέξειν! αἸΐαγα 7, 6, 9. πλουτεῖν, 
αἸνιίθη 6586 7 15,8: 

πνεῖν, ΒΡΙΤΆΓΕ 4. 5» 2. 
πνεῦμα καλὸν, γεπῖα8 Βοου πα α8 ὅ, 1, 

ἘΞ ΘΙ͂Ν 

πνίγειν, Β ΓΑΙ 5, 7. 25. ; 
ποδαπὸς, ου]85 4; 4: Τῇ. 
ποδήρεις ἀσπίδες, ΟΕἾΡ6Ὶ 84 4108 Βα 

ῬΓΙΓΟΐΘΗΒΙ 1, 8, 9. 
ποδίζειν, τοὺς ἵππους, φΡΘαθπ8 σοη- 

ΒΓ ΠΡΈΓΘ 53, 4, 551 
ποθεῖν, ἀΘΒΙΘΙΆΓΘ 6, 4, 8. 
ποθὲν, 0118 οχ ρατίβ 6, 3, 15. 
πόθος, ἀΘΒΙΘΥΙΌΓΙΩ 3, 1: 23. 
ποιεῖν φόβον, ἴθΘΙΤΈΓΘ 1, 8, 18, κραυ- 

γὴν, 2. 2. τῇ οἷς. ἐξ λόχους: π΄ 4. 
21. ὀρθίους 4. 8, το. τὸν λόχον, 60- 
Βογΐθηῃ ἸΠΒΙΤΘΥΘ 5. 2, 11. προσό- 
δους, ΤΘαΙτ5 ΔΊΙΡΘΓΘ 1, 9, 19. κα- 
κῶς τινα, ἸΠΟΟΙΏ ΠΊΕ Π8 ἰδού Ὡς, ἤς 
22. κακῶς τὴν χώραν, Ἰηζεβίαγα ἃ- 
ΘΥΌΠῚ 2, 3. 22. εὖ, ὈΘΠΘ ΠΊΘΓΟΙ Ι, 
9. 11. πάντα, ΟἸΏΠΘΙΙ ΟΡΕΙΆΤΩ ἀαΓ8 
3. 1, 35. ποιῶ μὴ ἀκοῦσαι, ἴτηρε- 
ἋἸο 40 τηϊηι8 Δυα]δ8 5, 7, 27. 
ποιήσω ἕλέσθαι τ. ἢ, 4. ποιῶ, ῬΟΠΟ, 
ΒηΡῸ 5, 7; 8. ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, 
ἸοΥ ἴδοοῦθ 1, 7; 19 εἴς. πόλεμον, 
ὈΘΙΠαπ Ἰπίθυτθ, ΘΧΟαγΘ 1, 5.9 9. 5, 
5. 24. μάχην, ΡΌΡΤΑΥΘΊΙ, 7, 2. φί-: 
λον, 5101 ΔΙΠΙΟΌΤΩ ἴδοοιθ 5, 5. 12» 

[ 



ΙΝΌΕΧ απ σῦξϑ. 

22: 6, 3. πῦρ ἐν μέσῳ, ἰρτιθπὶ θχ- 
οἰξᾶτε ΠΕΡ ἢ, 2, 27. παρ᾽ ὀλίγον, 
ΡΥ ἴδοου 6, 6, 11. περὶ πλείονος 
5, ύ, 22. περὶ παντὸς, Ὠ1}1] ̓ τηρ6η- 
5118 ΘΌΡΘΓΘ ΠΔ ΠῚ 2, 4,3. ποιεῖσθαι 
ὄπισθεν νάπος χὐλιόκον, ἃ ἴθγρὸ Το]]η- 
4ΌΘΓ8 βαϊίατη τη ρθα!ϊιτη ύ, 5, 18. 1, 
10,9. ποιεῖσθαι ἐντὸς πλαισίου, τ6- 
ΕἸΡΕΙΘ Ἰηΐτα ἀρτηθη αιδατγαίαπη 7, 8. 
τό. ποιεῖσθαι ἑκατέρωθεν, αἱΤΟΠ 6 
1Π ΘΟΥΠᾺ ἸΒροηοΥΘ 6, 5, 25. ποιεῖ- 
σθαι κατὰ τοὺς νεκροὺς, 1060 σοη- 
βἰβίθσα σοηὐγα τηογύμοβ 6, 5, 5» 6. 
κατ᾽ ἐνωμοτίας ποιήσασθαι ἕκαστον 
τὸν ἑαυτοῦ λόχον, 4, 2. 26. ὀρθίους 
τοὺς λόχους 4; 8, 12, 14. τοὺς πελ- 
ταστὰς καὶ τοὺς τὐδάσων τριχῇ 15. 

ποιητέος, [λοϊθππι8 3. 1538: 
ποικίλοι τὰ νῶτα, φαοταπι ἴογρα ΨΔΤΊΟ 

ΟΟΙΟΥΘ Ρἱοΐα οὐδηΐ 5, 4, 32. ποικί- 
λαι ἀναξυρίδες 1, 5, 8. 

πολεμεῖν, Ὀ6]]ΔΥΘ 1,3, 4. 29, 5- Ρ888. 
1, τ. 

πολεμικὸς, Τοῖ ΓᾺ}}1{8 015 ΡΟΥΙΓ5. 2, 6,1, 
τι δΌΡΕΙ]. 7.2, 22. τὸ πολεμικὸν ση- 
μαίνειν, δ ρυδρδε ΠΔΏΘΓΘ 4, 3. 20. 
ἀνέκραγε πολεμικὸν ἢ, 3. 32. τὰ πο- 
λεμικὰ 3,1. 42. πολεμικώτατα ἔχειν, 
ααδιη οαϑδε μρε ΒΟΘΌΠΙΟΥ 6,1. 1. 

πολέμιος, ἰηξοδίτι Γ, 5» 16. ο.Πὶ σϑηϊί. 
4; 7: 19, 2ο. τὰ πολέμια, Υε65 θ6]- 
Ιεθ τ,ό, 1. 

πόλεμος θεῶν, νἹ πα ]οία αἰνιπμᾶ 2, 5; ἢ. 
ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι 2, 4: 5: ἐν πο- 
λέμῳ ἃ ὧν 6, 1, 20. διὰ παντὸς πολέ- 
μου αὐτοῖς ἰέναι 53, 2, ὃ. 

πολίζειν τὸ χωρίον, 60 ἴοοο ὑτθαπὶ οοη- 
αεγο 6,6, 4 

πολιορκεῖν, ΟὈΒΙάοΓα 6, 3,11. 
πόλις, ΟἾν65 2, 6, 2. ΡΙῸ ἀκρόπολις ἢ, 

ἘΠ 2: 
πόλισμα, ΟρΡρίάσπι 4, 7. 17. 6, 4, 7. 
πολιτεύειν, ΨΘΥΒΔΙΙ 1Π οἰνιίαΐθ, ΟἸνΘ ΠῚ 

ΒΞΒ6 5:2, 26. 
πολλαπλάσιοι, οὑπὶ σ6 ΠΏ. τη] Ρ]ΌΓ65 
ἀπε πειος τ 4 ἢ; 8.22. 

πολλαχῇ οἴ πολλαχοῦ, 58606 4, 1, 28. 
ΠΣ ΤΣ, 

πολυάνθρωπος πόλις, Ἰποο]αγιγη πη8]- 
ὐααϊπα ἈΠ 88 2, 4. 12. 

πολυαρχία, τηυ]ζογατη ἀομ ΠΟ 6, 1, 
τὃ. 

πολυπραγμονεῖν τι, ἴθΙηο γα. 56. 8]16 15 
ὨΘΡΌΓΙΒ ᾿ΠΊΤΩΙΒΟΘΙΘ 5.» 1. 1. 

πολὺς, τηὰ]ίιι5. ὡς ἐπὶ πολὺ, Ρ]ΘΥατη- 
4.6 3, 4; 35. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 3.1, 
42, 432. ἐκ πολλοῦ 6 ἸΟΠρίηαθΟ 23, 
3.9. ἐκ πλέονος, 1, 1Ο, 11. 

πολυτελὴς, ὈΥΘΟΟΒΙΒ 1, 5» 8. 

4δ8 

πομπὰς ποιεῖν, ἀπο γ6 ΡΟΙΏΡΑΒ 5» 5» 5. 
πονεῖν, ἸΔΌΟΥΑΥΘ. ὑπὲρ σοῦ 7. 3» 21. 

πολλὰ η,0, 426. τὰ χρήματα, ἸΆΟΥΟ 
5110 ῬΆΓΘΓΘ ΡΥΓερδιη 41. 

πονηρὸς, 806] Θ5ἔι18, (1 ΠΊΔ]0 Θβύ ΔΏΪΠΊΟ 
οὐ Ἰηΐθηϑο 2, 5, 21; 6, 29. πρὸς 
ἀλλήλους Ἴ, 1,30. ἱπθρίπι8 δ( ἀϑπὶ 
3» 4» 35: πρᾶγμα, Υ65 ΡΕΓΙΟΆ]οβα ύ, 
6, το. τόπος, ἸΟΘῈΒ ἸΠΙ 118, 7, 45 12. 

πονήρως πορεύεσθαι, ξΕρῪ6 ῬΙΟΟΘΘάδΙΘ 
8. ἂν τῷ: 

πόνος, ἸΑΌΟΥ. πόνους ἡμετέρους ἔχει, 
᾿πππούατη Δ ΟΥ ΠῚ ὨΟΒΙΓΟΓΆΤΩ ΡΘγοὶ- 

ὼν 7- 6, 9. 
Πόντος. ἡ ἐν τῷ Πόντῳ 

ΤΟ 
πορεία; ΤΟΥ Τρ 7: 8. τ 2. Ὡς 10: 
πορεύεσθαι, ἴθγγα Ἰΐζου ἔδοθυθ ορρ. παυῖ- 

ψαξομῖ 8. 53 5 2... πρὸς, βασιλέα, 
ΡΓΟΠΟΙΒΕΙ, 5. ΘΧΡΘαΙ ΠΟΙ ΘΠῚ 5 ΒΟΙΡΘΓΘ 
ΒΟΨΘΙΒΙΙΝ Τρ τας τὸ 2. Ὁ. Ὡς 21: 

πορευτέον, ῬΓΟΠΟΙΒΟΘΠ πη 2, 2, 12. 
ὕρη πορευτέα, ἰγϑηΒαιηαἃ 2, 5» 18. 

πορθεῖν, ΕΒΙΒΥΘ )» ἢ.. ἘΔ.» 7..2. 
πορίζειν,» ῬΕΌΘΌΘΕΘ 2,13. 5: 3. ΕΒ... 85 8. 

ΡΆΓΔΓΘ 2. 3, 20. πορίζεσθαι 5101 ρᾶ- 
γαῦδι τ ὁ: 67. θὲ 

πόρος, ναάτιτη, ἸοοΒ. ἤπν!!, αὶ ρΡ661- 
Ῥιιβ {ΓΔ 5111 ροΐοβύ 4. 3, 12. ὁ κατὰ 
τὴν ἔκβασιν πόρος, νὰ ατιἃ 8566Πη- 
ἀοθαΐυῦ 4, 2, 20. πόροι, τηοα] Υὶ 
ΘἰΠοΙ 66, Δα] οι] 2, 5, 20. 

πόρρω αὐτοῦ, ῬΙΟσᾺ] 80 60 1, 3, 12. 
ῶ» 4- 38- 

ποτέρως, αἴτο τηοάο 7, 7. 329. πότερα 
--σὀἢ υὐχῦτπη---ἃὴ 2, 1, 10. 

ποτὸν, ροΐτι5. σῖτα καὶ ποία 3 δι ῆω 
πότος, ῬΟΙΟ 2, 3; 15. ΟΟΙηροίαί!ο 7, 

4, 26. 
που, 814 10 ἸΟΓΟ 2, 2, [5- ἦν που, 510-- 
ὌΠ. 2:.27-..ΔΟΥΈΒΒΒ6᾽ π- τόν» τη: 

πούς. ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν, ρΡΘαδίθη ΠΤ 
5. 2, 22. τὰ πρὸ ποδῶν, δηΐθδ' Ρ6665 
“ς ὁ, 12. 

πρᾶγμα, Υε858. πρᾶγμά τι 4.1, τῆ. “ ὅτι 
οὐδὲν εἴη πρᾶγμα 6. 6, ὃ. πράγματα, 
αΠΠΠου]ταῖοβ νυ» (δὲ ἡ. 6,24. πρά-. 
γματα ἔχειν, ΠΘΡΌΙΙ8 ἸΤΑΡ]]οαἴ τη 
6588 5» 0, ». παρέχειν τῇ χώρᾳ, ἰπ- 
ἴδβϑία δ ΔΡΥΟΒ 1,1, 11. 

᾽,’ 5 Ἁ 

πραγματεύεσθαι ἀγαθὸν.. ΟΌΓΑΕΘ,. εἤῇ-. 

ΠΕΙ6 σοτητηοα 7,6, 35. 
πρανὴς, ὈΥΘΘΟΘΡΒΊΙ, 5» 8.. 5» 2, 28. εἰς 

πρανὲς, ἀΘΟΓΒΊΙΠῚ 5, 4. 25. κατὰ τοῦ 
πρανοῦς ἐλαύνειν, ἀΘΟΌΣΤΟΙΘ Ρ6. α6- 
ΕἸνΙα 601115 4, ὃ, 28. 

πρᾶξις, γΕῈ8 σεῖθηαα, ἸΒΟΘΡΟΜΠ 1, 2, 
τό, 18, 19. 2; 6, 1 εἰς. 

πράττειν τινὰ τὰ χρήματα, ΘΟΧΙσ Υ6 Ρ6- 

θάλαττα 5, 



4δ4 ΙΝΌΕΧ σα Οῦϑ. 

ΟΠ ὰ8 7, ύ, τῇ, 40. ἀγαθὰ, Ῥομᾶ 
510] δοααῖτερα ύ, 4, 8. πράττειν περὶ 
τούτων 5.0, 28. πράττειν περὶ πλοίων, 
ΟΡΘΓΆΙΩ ἄδιθ αὐ πανοϑ σοπααϊγαΐ 7, 
2, 12. πράττειν, ἈΘΘΓΘ αρια 7μαϊ- 
οδην 6, 4, 18. πράττειν κάκιον, ἴοτ- 
ἴῃ πᾶ ΒάψΘ δε ΤῊΔΟῚΒ ΠῚ 1, 9, 10. 

πραῦς, τηδηβιιθίτι8, αἷδ Ῥίϑοϊδιις Ι, 459. 
πράως λέγειν τι, ΘῃΟ  γ6 γειθὶς αἷὶ- 

ααϊὰ 1, 5, 14. 
πρέπει, ΠΟΉΨΘΗΪ 1, 9, 6. 2, 2, τό. 
πρεσβεία, Ἰοραῦο 7» 3, 21. 
πρέσβεις, Ἰεραῖὶ 5» 7» 19. 
πρεσβεύειν παρὰ βασιλέως, ἰεραδατη 

ΤΟΟῚΘ 6856 2: 1, 18. πρεσβεύειν τινὶ 
7» 2. 23. 

πρεσβύτης, βθῃδχ ὅ, 1, το. 
πρεσβύτατος, παϊᾳ ΤηΔΧΊΓΗΙΙ5 2. 1, ΤΟ. 
πρίασθαι, γνιαθῶν 3, τ, 20. εὐπὶ σοπῖί. 

ΡΥΘΕΣ 1, 5, 6 
πρὶν, ἄοποο οὐην ἐπα10. 2, 5, 33. 6. ορί. 

πρὶν ἀπαγάγοι ἢ, , 57. Οσὔπὰ Ἰπξ. 1, 
10, 19. 

πρὸ, (6 ἐθηΊρΟ79: πρὸ τῆς μάχης, δηΐθ 
Ρυρπδιῃ 1,7, 13: 616 ἰοοο: πρὸ βα- 
σιλέως, ΡῬτοχίτηθ δηΐθ ΤΈΡΘΙ 1, 7, 
11; 8, 24. πρὸ τῶν ὅπλων, ΡΙῸ 
οαβίτῖβ. 29 4.15. τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας, 
ΟὈνΘΥΒῸΒ τη (ἸΠἸοίατα, ὉὈ] δα ϊζῃν (Ἱ- 
Ἡοία 1, 4, 4. τὰ ὅπλα ἔχειν πρὸ τῶν 
τοξευμάτων ἢ, ὃ, 18. πρὸ τοῦ ζεύ- 
γους μάχεσθαι, δα Ἰαστιτῃ Ὀοπτη ἀε- 
ἔθ πα τ ΡιρΏΔΓ 6, 1, 8. πρό τι- 
νος βουλεύεσθαι, ΔΠΙουτις. γα θ 8 
ΘΟΏΒΈ]ΕΤ ύ, 6, 27. 

προαγορεΐειν, ἑἀϊεάζα; 2. 2, 20Ο. 

προαιρεῖσθαι, ἀε]σεγα 6, 6, το. 
προαισθάνεσθαι, ῬΓΕΘΒΘΠ 6 Ἐπ ἣν 
προαποτρέπεσθαι διώκοτα, ἀτιΐθ 80 1η- 

ΒΘ] ΌΘΏ6Ο ΔΟΒΕΠΟΙ 6, 5, 21. 
προάρχεσθαι, ΗΥῸΒ ἸΠΟΙΡΟΓΙΘΙ, 8, 17. 
προβαίνει νὺξ, τηᾶστια ρδΓ8 ποοί!β δχ- 

αοίδ δϑὲ 3,1, 13. ῬΥΟρΡΥΘαΙ 4, 2. 28. 
προβάλλεσθαι, εἸ!ροηάτιη ῬΓΟΡΟΏΘΓΘ 

6, τ, 25; 2, 6. προβάλλεσθαι τὰ 
ὅττλα, ΔΥΤΗδ ῬΥΕΘΙΘΠΠΕΥΘ 1, 2, τῇ. ὅ, 
5. 16. προβεβλημένος πρὸ ἀβέβοιν, 
411 οὈ]θοίο ΕἸρθο ἐορὶξ Δι 08 4, 2; 
21. 

πρόβατα, ῬϑΟοΥα, φύυζδ ραβοιιηξ" 2, 4, 
2... Τα ππνεα προ δ» 8; 20. 

προβουλεύειν τινὸς, ΡΥΟΒΡΊΟΘΓΘ, ῬΓΟΥ- 
ἄθγθ ΘΟΏ51110 3.1, 37- 

πρόγονος, ῬΙΟΘΘΠΪΟΥ 7 7. 2, 22. πρόγο- 
νοῖς ΤΠ 8 ]ΟΥῈΒ 32. 2,13. 

προδιδόναι, ΡΥΟΩΒΘΙΘΊῚ, 3, 5» 2» 3: 22. 
προδιώκειν, ΡΕΥΒΟατΘ ΠΟ Ρῥτορτεαὶ 3, 2, 

ἘΒ.: 
προδρομὴ, ῬΥΟΘΌΓΒΤΙΒ 44, 7, 10. 

προειπεῖν, ΘἀἸσΟΙΘ Ι, 2, 17. 
7: 1. 18: 

προειργασμένη δόξα, δηΐα ἸΔΡοΥθτι5 
Ρᾶτίᾶ σἹοτία 6,1, 21. 

προελαύνειν, Ργονεῃὶ Βαὰ0 1, το, τύ. 
ό, 3, 14. 

τἰροϊρ κάθα ΡῬτορτοαϊη, 3, 758. 5- 
ΡΤΟΘΗ’6 δα ΘΟ] ΕΔ απὶ 2, 3, 3. 

προέχειν τινὰ, ὈΥδΟΒίαΤΕ 3, 2, 10 Δπηοΐ. 
προηγεῖσθαι, ῬγεοοΘάογ8 6, 5, το. 
προηγορεῖν, γεΥθα ἴδοοθ ῬγῸ 8115, 46 

ΡΤ ΠΟΙρ6 ἸορδίοΠΙ5, 5. 5» 7. 
προθεῖν, ῬΥΘΘΟΌΓΓΕΥΘ 5, 8, 12. 
προθυμεῖσθαι, σἀμεῖα 2, 4. ἢ. 3». 4: 

15. βαριίαγθ 3,1, 9. Ορδδιῃ ἄδ76 
4:1, 22. : ὅ, 4, 52. Σ ἸΠ  Ὁ 
ϑυμάαθοι χαρίζεσθαι, βἰπιἀϊατη Ὀθπε 
ΤΡΊΒΟΙ 1, 9; 24. 

προθυμία, βἰαάϊαπι ἱπηρεγαίᾷ ἔδο118 [Ἀ- 
ΟἸΘΏΟΙ 1, 9. 18. περί τινα, βία ϊαχη 
εγρα ΔΙ ἄθπα ἧς ὁ; τ Ὁ 

πρόθυμος, Ῥτοτηρίτι5, ΠΌΘΠΒ 1, 3, 10. 
2, 2, 15. πολὺ ἔτι προθυμότερον, 
τηθἶΐο δἰϊδιη ΔΙΔΟΥΠΙΒ 1, 10, 1Ο. 

προιέναι, ῬΥΘΘΟΘάθΥΘ 1, 4, 18. 4» 4. 20. 
ΡΙΌΡΥΘΟΙ 1, ὃ, 14. 2,1, 6. φΡτοςεθ- 
σἀδέ6 2 πῶ 

προΐεσθαι, ρτοάογο, ἀβάθγθ 1, 9, 9, 10, 
12. ἑαυτὸν τοῖς πολεμίοις, ὨοΒΕθτι5 
86 Ἰρβύτηῃ ἰγδάθσ 5, 8, 14. εὐεργε- 
σίαν τινὶ, ἢ. ἢ. 47. Δθβοϊαίθ ἡ αι δβε. 

προΐστασθαι, τιπθ προεστηκέναι, ΡΥ86- 
ΘΒ56 τ᾿ 2. 1. τ} ΡΝ 

προκἠλεϊδθας, ΡῬτονοσδζο 7. 7... 
προκαλύπτειν, Ργεοΐοσεγθ, ΟΠ ΘΟ 6 3, 

2» ὃ. 
προκαταθεῖν, ῬτδοΙΓΕ ύ, 3, 1Ο. 
προκατακάειν, ἀῃΐθ. σοΙη ὈΌΓΟΙΘ, ᾿π66η- 

ἄδγ 1,6, 2. 
προκαταλαμβάνειν, ΟΟΟΙΡΑΓΘ 1, 3, 14» 

τὸ. 2... 8. δ τὸ 
προκεῖσθαι ἐν τῇ θαλάττῃ, ἴῃ τΤηᾶῖθ 

ῬΟΓΓΙΡῚ 6, 4, 3. ΞΞ 
προκινδυνεύειν, μΕΙΙΟΙΑΥῚ ΡγῸ Δ πῸ 

να, 
κι. τα Ῥγδθέευσθ ὅ, 1, 26. 
προλέγειν, 5864. ἰηξ. εἀΐςσετο, ἀθπαπεδγα 

7» 1» 3 ἘΞ ᾿ 
προμαχεὼν, ῬΤΟΪΒΟΙΙΟ {ΕΥῚΒ 7, 8, 12. 
προμετωπίδιον, τη ΠΠΪτη ΘΠ ΌΤΩ {ΓΟΠΕΒῚ, 

8, 7. Υ. παραμηρίδιον. 
προμνᾶσθαι, οαρίδγα ὈΕΠενο]οπδτη ἢ; 

3:: 
προνοεῖσθαι τῆς χώρας, ΡΥΟΒΡΊΘΘΙΕ ΘΟΠι- 

ΤΩΟ615 ΤΘΡΊΟΠΙΒ 7, 7» 33» 37- 
πρόνοια ῬτονΙἀεηΐα 7, 7» 52. 
προνομαὶ, ῬαὈτΠ]ΔΏΟΠ6Β 5, 1, 7. 
προξενεῖν, Δ ΟΙΟΥΕΠῚ ΘΧβιβίοσα 6, 5, 14. 
πρόξενος, ὨΟΒρΡ65 ΡαὈ]οι5, ἢ. 6. φιῖ 

προερῶν 
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ΙΝΌΧ ἀπ Ό 5. 

ἠοδρίξιηι ἢαδοὲ οἰ, αἴδα οἱυϊέαΐο 
αὐέ ροριΐο 5, 4. 2. 5.6,11. ΟὈΉ. 
Ῥαϊοξεπαν. Ὁὐδογυαίί. αὐ Απιμιοη. Ρ. 
201. αὐ Πεγοαοί. 6, 5ῆ. ΖΕΌΝ. 

προορᾶν, ῬΥΘΟΥΙΘΙΘ, ῬΓΟΒΡΙΟΘΥΘ 1, 8, 
20. προϊδέσθαι 6, τ, 8. 

προπέμπειν, ῬΥΘΘΠΑ ὕθγΘ πόνο τὐοίψοης 
2, 19. προπέμπεσθαι, ργοροθάοΓα 1ὰ- 
ΞΡ ἡλιαία ἀβάποθτθ 
6, 1, 23. Ἴ» 2, ὃ. 

προπίνειν, ῬΓΟΡΙΏΔΙΒ 4, 5. 32. 

86 Ὁδ::26.:2ὴ. 
προπονεῖν, Δ ΟΓᾶΥΘ ΡΙῸ 8115 2 8» 1, 37. 
πρὸς 1) 6. ρσοηϊ,. γΟΥΒαΒ, πρὸς τῶν “Ελ- 

λήνων 1, ΤΟ, 2. πρὸς τῶν Καρδού- 
χων 4:3, 26. πρὸς τοῦ ποταμοῦ, ἸὈ1α. 
Εἴ 2,2, 4. πρὸς θεῶν, ΑΡτια ἀθ608 5» 7» 
12. πρὸς θεῶν καὶ ἀνθρώπων δίκαιον, 
ααοα 18 ΒοιΙθαΒα 8 ΡΓΟΘΑΥΊ 
ΡοΒϑὶξ τ, 6,6. πρὸς θεῶν ἀσεβὴς τρό- 
πος, Τδῖϊο Ἰπηρῖα, 51 βρθείαϑ αθ6ο8 ; 

πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρὸς, [ὰΓρὶ5 Πο- 
ΤΩΪΏ ΤῚ ΘΧ βυϊ ΠΟ Ὴ 6 2, 8» 20. ΡΕΓ 

(1608 2,1, 17. 7.1, 20. οὐκ ἦν πρὸς τοῦ 
Κύρου τρόπου, Δ]ἰθητιπι Θγαῦ 8 εἾ15 
ἸΠΡΘΏΪΟ 1, 2, 11. Δῥραᾶ 2, 3, ετ. 7, 
6, 332. μή τι πρὸς τῆς πόλεως ἐπαί- 
τιον εἴη, Ὧ6 ΄αϑιη ἴῃ ΟἸΒΩΒΙΟΠΘΠῚ 
ἸΠΟΌΓΓΟΡΕΙ ΔΡυα Β1108 3, 1, 5. πρὸς 
πάντων ὁμολογεῖται, ἸὨΐΘΙ ΟἸΏΠΘ6Β 
Οοηϑίαί 1, 9, 20. 2) Οὕτῃ (δῦ. πρὸς 
τῷ τείχει Ῥτόρθ υτὐδοπὶ 7:;:2,.14- οὐ 
πάνυ πρὸς, πο α]600 Ἰπέογψαὶο Δ 1, 
8,14. ᾿ιχία 1, 8, 4. 24) οὑπὶ δεσαϑβ. 
πρὸς αὐλὸν ὀρχεῖσθαι, 84 ΦΡΙΔΠῚ 
ΒΔ] ΔΓ 5. 99 Ρ. πρὸς τὸν ὀμφαλὸν, 
ἀϑατια δι} ἘΠῚ ὈΠ]Π]ΟΌ ΠῚ 4, 5» 2. πρὸς 
ἡμέραν ἦν, 58 Ἰποθτη 4. 521. πρὸς 
τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου, 
ῬΓΘΘ δυρϑηΐο 18 015 ταί] η6 σοϊηρδ- 
γαΐο 7: 7: 41. πρὸς ταῦτα βουλεύ- 
εσθαι, Δα Ὦδδο, βδοιπάμπτηῃ ἤθοο 46- 
ΠΡΌΡΑΥΘῚΤ ὦ. Το; 26: .2. 8; 51: ᾿σερὸς 
δ᾽ ἔτι, οἱ Ργδοίοσθα ἂς ΙΝ ΩΣ 

προσάγειν πρὸς τὸ κέρας, ΒΔΟΥΊΤΙ ΘΟΥ̓ΠῸ, 
1,10, 9. μάλα πολλῶν φόβων προσ- 
ἀγομένων, 5, 298 

προσαιτεῖν μισθὸν ρούοτΘ αὖ 5Πρ6η- 
αἴστη δροαίαγ 1, 3, 21. οὐδὲν 7, 3; 

1; 
τορτμορρξερκοιβ ἸΏΒΊΡΟΥ ΟΘΟΠΒΙΠΏΘΓΘ, 

ἸπηρΘῃ ἀθγὸ ύ;» 3; 8. 
προσανειπεῖν, ἸΏΒΌΡΕΓ Θ6ἼΟΘΥ0 7:1» 1Ὲ, 
προσβαίνειν τῷ ἀριστερῷ ποδὶ, 4,2, 28. 
προσβάλλειν πρὸς τὸ χωρίον, Ἰηνγαοτο 
ΒΗΘ ΘΙ πη Εἰς 2; 4... 4..2; τι 5.65» 18. 

προσβατὸς, 40 ΔΒο6 Πα] ροΐοϑί 4, 2, 
1709... 8,.0. 

προσβολὴ, Ἰτηρείιι8 3, 4, 2. 6, 5; 25. 

7. 2: 

4δ 

προσγίγνεσθαι, δοοοάογθ 4,6,9. 7»1,28" 
προσδανείζεσθαι, ἸΗΒΌΡΘΥΙ τη δ} 7. 

8» 5: 
προσδεῖν τινος, Ορτι8 6888 ΔΙῸ 3, 2, 

34: 5», Ι. 
προσδεῖσθαι τῆς ἀρχῆς, Ἰτηρογίαιη 6Χ- 

Ρδΐεγθ 6, 1, 24. ᾿ἰπαϊδσογ 7, ύ, 27. 
ἀρδοδεδάλοις α΄ ἄθτο 1, 9,19. 
προσδοκᾶν, ΘΧϑρεοίαγα δῦ6 δοηίην δῖῦ6 
- ηιαΐα 3.1, 14. 6,1, τύ. 
πρλοδαὐμαος: ἀἀ δ ας 6 δρν, 565. ἊΣ 

4. 5. 6, 3, 7. ΔΡΡΓΙΟΡΙΠΗΌ ΔΙ ΟΠ 
ΘΧΘΓΙΟΙ͂ΡΙΣ 1:5» 1.2.2... 7» τύ; 

προσέρχεσθαι, Δοσθά!γθ 1, 3, 9. 4» 3: 
10. δάνθηϊτθ 7, 1, 33. 

προσεύχεσθαι, ΡΓΘΟΔΣῚ 6; ὅ γι: 
προσέχειν ὀλίγον τινὶ, Ῥάιτ Δ]1ΟυἾτι8 

δαοίουν δἴθιη ΓΘΨΘΙΘΓΙ, ΟΟΠἰΘΙΠΠΘΙΘ 

7, 6, 5. προσέχειν ἧττόν τινι τὸν 
νοῦν, ΤῊΪΏΤΙΒ ΟΌΤΆΤΘ ΔΙ ΠΙΘΠῚ 2, 4, 2. 
αἰζθημθγθ 4, 2, 2. μονῇ οορ]ίατα 46 
ΠηΔΏΘΠ(Ο ἘΣ 6, 22. 

προσήκει, ῬΆΥ Θ8ὕ 2, 2; ΤΙ, 15. ,“προσῆ- 
κεν 7» » 18. προσήκει τούτῳ τῆς 
Βοιωτίας οὐδὲν, Ὠ1Π1] ΟὐπΠῚ Βαοῦα 
ΘΟΙΠΠΊΆΠΘ Παροῦ 3,1, 21. προσήκειν 
γένει, σοΟρηϑί 6. σΟΠ]Πούπιτη 6586 
οαπητ,ύ,1. ἐπὶ τὸν ποταμὸν 4: 2: 223. 

προσθεῖν, ΔΘΟΟΌΤΥΘΥΘ 5» 7» 21. 
πρόσθεν, οΟἸΐτη 7» 2,22. δηίθ 2, 4. 5. 

τῇ πρόσθεν ἡμέρᾳ, ΡΙΙδλ δον δεν, 
εἰς τὸ “πρόσθεν τῶν ὅπλων, δῃΐθ σἃ- 
βία 3, 1, 22. εἰς τὸ πρόσθεν παρε- 
λαύνειν, ῬΥΟΥΘὮΙ 86 ῬΥΓΙΠ ΓΤ ΔΡΎΠΘΗ 
7: 3: 41. τὰ πρόσθεν, ϑιϊοΥ]οτᾶ 2, 
2, 26. ὁ πρόσθεν λόγος, Ἰ1ὈΥ] 506- 
ἹΠΟΣ ΒΒ ΘΟΉΣ τ ΑῊ ἀἀ Ἐπ τον 7.05.1. 

προσιέναι, μα βξν ἐξ μὴ Ἢ" 14: τῶι. ὅ. 
ὑμπας» ποδοηουῦ: προσιέναι δΔα- 
Τα ὕογθ 4. 5» 5- βὐφδθλε ΟΡΘΙῚ δά- 
ἹΠΟΨΟΣΘ 2. 5. 1.12. 

προσίεσθαι, δὰ 56 Δαπιλίῖίοῦθ 3,1, 30. 
4 εν γτσο πἰσοπ ΒΕ Οθα δ ΒΥ Ὧν Θέ ου- 
ΡΘΙΘ 7» 3» 31: 

προσκτᾶσθαι, ἸΠΒΊΡΟΙ ΘΟΙΏΠΡΔΥΑΓΘ 5, 6 

18. 
προσκυνεῖν, ΔΔΟΥΑΥ͂ΘΊΙ, 6, 1Ο. 3, 2; 12- 

ῬΑΆ8Β:.1} 8..21- 
προσλαμβάνειν, ἈΒΒΙΠΊΘΙΘ 4, 1, 27. 

σύμμαχον ἢ. ύ, 27. ἸΠΒΌΡΘΥ ΔΟΟΙΡΟΙΘ 

7» 3» 13: 0, 82. 
προσμιγνύναι, 88 ΘΟ] ΠΏρΡΈΓΟ 4, 2, τύ. 
πρόσοδος, δα ϊῖτι5 55 2, 3. ταοαϊίπ8, νθο- 
ἀρ 11α..7.: 1; 27. πρόσοδαι πρὸς τοὺς 
θεοὺς, ἀδογτπῃ ΒΡ] ΟΔΙΠΟΠ680,1,11. 

προσομνύναι, ῬΥδοίοΓΘα ΠΠΓΆΓΘ 2, 2, ὃ. 
προσομολογεῖν Ἴ: 4: 24. 
προσπερονᾶν, ΔΏΠΘΟΐΘΥΘ 7, 3; 21. 
προσπίπτειν, ΔΟΟΌΠΥΘΙΘ 7; 1, 21. 
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προσποιεῖσθαι, 5ἰτ 1876 1, 3, 14. 
ΤΟΡΆΤΘ 510] 2,1, ἢ. 

προσπολεμεῖν τινα, ὈΘΙ]ΠΌΤΩ ΙΠΐΘΡΓΘ 1, 

Υ- 

ς 6: 
προστατεῖν, ῬΥΘΘ6Β86 4, 8, 25. 
προστατεύειν ὅπως, δαοίοτιταία 58ᾶ οἷς- 

ἤρσογα αὖ 5, Ὅ, 21. 
προστάτης, Ῥτοοΐδοίτι5 7, 7». 21- 
προστελεῖν, ἸΠΒΈΡΘΙ ΒΟΙνΘΓΒ 7, 6, 20. 
προστερνίδιον, ταὰηϊτησηΐτη ΡΘΟΐΟΓΙΒ 

Ι, 8, 7. Υ. παραμηρίδιον. 
προστίθεσθαι τῇ γνώμῃ τινὸς, 8]1Ου}πι8 
ΒΘη ΘΗ ΔΤ ΘΟΙΠΡΓΟΌΔΓΒ 1, ύ, το. 

προστρέχειν, ΔΟΟΘΌΓΓΕΓΙΕ 4; 3; 1Ο. 
προσφέρειν, ΔἤΕΥΤΘ, πυρ 5: 2, 14. 
προσφέρεσθαί τινι 56 πρός τινα, 86 

ΘΌΓΕΓΘ ΕἸρα ΔΙ1ατ6 πὶ 5, 5» 10. 7» 
τ, 6: 

προσχωρεῖν ἑκόντας, 5ιι8 Ξροηίθ 886 46- 
ἄδγα 5, 4» 20. 

πρόσχωροι, ΠΗΪΌΏΓΗΙ 5, 23, 0. 
πρόσω, Ῥ͵ΙΟΓῺΪ 2, 2. 15. 4. 5. 2. τῶν 

πηγῶν 3. 2. 22. τοῦ ποταμοῦ 4, 2, 
28. εἰς τὸ πρόσω πορεύεσθαι, αἰῖε- 
ΤΊΒ ΡῬΓΙΟΡΤΘΩΙ 5, 4, 30. ἰέναι τοῦ 
πρόσω 1, 3, 1 δΔῆημποί. προσωτέρω 
Ἰοπρίυβ 4, 3. 34. 7. 751. προσω- 
τάτω, ἸΟΠΡΊΒΒΙΤΗΒΘ 6,0,1 

πρόσωπα, τὰ, νυϊΐαβ 2. 6, 11 ἀῃποί. 
προτελεῖν, ῬΥΙΟΓΘΙΩ Ὥλτο. . 7.. 28. 
προτεραία, ἡ, ῬΥΙΊΕ 2,1, 3. 5» 4. 28. 
πρότερος, ῬΙΙΟΥ. τοῖς προτέροις “μετὰ 

Κύρου ἀναβᾶσι, 1. 4,12. τὸ πρότ. 4, 

4» 14. 
προτιμᾶν πλέον τινὸς, Ρ]1ι8 ΠΟΠΟΓΙῚΒ {{1- 

ὈΌΘΓΘ 8116 011, 4,14. προτιμηθῆναί 
τινος, αἰσηϊταίε Δηΐθοβ!]θτα ΔΙΙΘ 1 1, 

᾽ δ: : 

προτρέχειν τινὸς, ΟΤΒιι ΔηΐοΥ Υΐο γα 8]1- 
Ὡπδταν ἐ7 Φυ ΡΕΘΟΌΤΚΟΙΕ9. τ: 2, 
ΡΓΟΘΌΓΙΘΙΒ 4; 7: 1Ο. 

προφαίνεσθαι, ῬΥΟΞΡΙΕΙ ΓΙ, 8, 1. 
προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, δα τοτὰ 66- 
{γδοΐδη ἀμ πΟΥ ΘΧΟΌΒΘΔΙΟΠΘ φοίδίβ 
Ἐν ὙσΊΘΕΝ, 

πρόφασις, 18, οαβα βοΐα ατι8 πῃ 
415 ῬΥδ 88 ἔετί 1,1, 7. οδιβα 7, ύ, 
22. πρόφασιν ἐθεμέ "δ χε ΒΙΓΩΠΪΑΥ͂ΘΙ, 
5." 

προφύλακες, ῬΥΙΓῚΙ ΘΧΟῸΙΟΥΕΒ, βίδα 
Δηΐθ σαβίτα 2, 4.15. 6,4, 26. προ- 
φυλακαὶ 3, 2.1. 

προχωρεῖν, Ὀ6Π6 Ῥτοσδάδγα ύ, 4, 21. 
πρὐχώρει ὁ πότος, απ ΡΓ]Π1]8 
ΤΩΘΗΒ185 ΓΘΠΊΟΙΙ5 νϑηΐατηῃ δὰ Ροοι]ὰ 7 7. 
3.» 26. ἔχοντι ὅ τι προχωροίη, αποά 

ΟΠ ΠΟΘ ΕΠῚ 65560 1, 9, 13 διηηοῦ. 
πρῷ, Τη8η96 2. 2.1. 

πρφαίτερον, ταδί 1185. 2, 4,1. 

ΙΝΌΕΧ απ σῦξϑ. 

πρῷρα, ῬτοΟΓᾶ 5, ὃ, 2ο. πρῳρεὺς, ῥτο- 
τοῖα, φυὶ παιίϊ8 ἔπ ῬΥΌΤα ρτζεσϑί, 
οϑέψιιο βυὖ ἐπιροτγὶο σιῤογπαίοτὶβ φυὶ 
οδέϊποί ρμρρίηι 101. 

πρωτεύειν, ῬΓΠΙΔΒ ἴθῃαῖθ, ὈΓΙΠΟΙΡΟΙα 
6556, φιλίᾳ παρά τινι 2, 6, 26. 

πρῶτοι, ῬΥΪΠΟΙΡΕΒ 2, ὅ, 17. 411 ρῥτῖη- 
εἴρεῖα Ἰοσὰπι 1η δτηϊοϊξια ΟὈΠΙΠΘηΐ 2, 
6,26. νῦν πρῶτον, βἰαίίτη πος ἴετα- 
ΡΟΥΘ, Δ ᾿Π10 τϑυατη ΡΟΥΘΠἀΔΓΌΙΩ 
3,1, 38, ῬΓΙΠΊΆΠ), ΠΌΠΟαΌΔΙΩ δηΐθα 
2, 3,1. ΡΓΟΥΙ ἰοοὺ ᾳαᾶπι Δ]Έ6 
Ἰθ1α. 17. τοὺς ἑαυτοῦ ἕκαστον λοχα- 
γοὺς πρώτους πειρᾶσθαι πείθειν 5. 6, 
31: 

πταίειν πρὸς τὰς πέτρας, 1114] 4, 2, 3. 
πτάρνυσθαι, βίοΥΠπαΐδΓΘ 3, 2, 9. 
πτέρυξ, 818, ῬᾶΥΒ ΙΟΥΟΘ6 ΘΧΊΓΘΙΠΊΔ 4, ἢ» 

15 Δηηοίΐ. 
πυγμὴ, ΡαρΠ] δῖα 4, 8, 27. 
πυκνὸς, [γΕαΌΘη5, α6 ηρίξῖδ αιέβ πη 

ἴοσο ϑιμηΐ 4, 8, 2. 5» 2» 5: ἀφηβιιβ. 
φάλαγξ 2, 3. 3. σπάρτον 4, ἢ» 15- 
πυκνὰ, ΟΥ̓ΘΌΤΟ 6,1, ὃ. 

πύκτης, ῬΕΡῚ 5» 8, 22. 
πυνθάνεσθαι, ΟΘΟΤΩΡΘΙΓΟ, ΘΟΡΏΟΞΟΘΓΕ, 

2, 2, 3. ό, 5; 28. εἰσ: 
πὺξ παίειν, ΡΌΡΠΟ Ρβγοαΐεγε 5, 8, τό; 
πυρὰ ἔρημα ἢ, 2, τι8. πῦρ ἀνακάειν, 

Ἰβηετα δοσθηοτε 3,1, 3. πυρὰ κάειν 
4»1.11. πῦρ προσφέρειν 5, 2, 14. 

ἐἰειμῶο θὴ ΡΥΤΑΙΩΪβ, ποθ θοῷ ἰαέα δαϑὲ 
ραυϊαξῖπι ἐπι ασιέιηι τογέϊοθην αβ5Ώ7- 
ψέηϑ 3, 4,9. . 

πυργομαχεῖν, ΤΌΤ) ΟΡΡΌΘσΠΔΓΘ ἢ, 8 
ΣΝ 

πυρέττειν, ΓΘ ὈΥἸοΙζΑΤΘ 6, 4, 11. 
πύρινος, ἰΥἹοθιιΒ 4, 5. 21- 
πυροὶ, ἰγἹουτη 1. 2. 22. 4: 8» 8- 
πυρρίχη;, βαἸζαῖ!ο 486 ἢξ οὰπῃ ΔΥτη 5 ύ, 

Στ. 
πυρσεύειν, ἴθτι6 ἸΠΟΘΏ80 δεΐ δος 58Ὁ- 

Ἰαία εἰρῃτπη ἄδτα 7. 8, 15. 
πω, ὉΠΩΏΔΠ,. οὐδείς πω 1,2, 260᾽ δ ἃ; 

14. ; 5.16. οὐκ ἴσασί πω, ποη- 
ἀππ βοιπηΐ 7, 3. 35- πώποτειῚΙ, 4, 
18. 1,06.11 οἵα. 

πῶμα, Ῥοΐᾳ8 4; 9: 27. 

πως, ΟἸΤΟΙΓΟΙ, ἔδυ 3, 1, 43. 4. 8, 21. 
ό. 2. τὴη.-ἕ ἀλλῶς πως, Ὁ}10 8110 τπο- 
ἀο 3;1, 20. τεχνικῶς πῶς, Οὕτη δτία 
χαδάδιη 5. 4. ἐδ πως 4.1, 8.21: 

πῶς, αἴ. πῶς μέγα ἡγοῦ 5. ἢ. 27. 
ῥᾳθυμεῖν, οἵϊο 586. ἄδαξζε, ΟρρΡ. πονεῖν, 

29 6, 6. ῥᾳθυμία, ΒΟΘΟΙΕΙ8 2, 6, 5. 
ῥᾳστώνη. διὰ ῥᾳστώνην, τεβρίγα μαι 

οαιβα οἵ ΓΘ ΠΙΘΒΟΘΙΕΙ 5, 8, τό. 
ῥεῖν βιιογθ. διώρυχες 1, 7. 15. 6, 4,4 
ῥήτρα, 5Ξοϊζαμη. ψιοα ΠΟΙ ΠΠ Πὶ ὀχοῖ- 
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εἰἴα5 σσηβοπβϑα οϑὲ οοηϑυ τ αξιχη 6, 
6, 28. 

ῥιπτεῖν, ΠΟΠ]ΘΘΙΘ 3, 2,1. ΟᾺΠῚ ααΐ. 7: 
3. 22. ΔὈΊΙΟΕΙΘΙ, 5. 8. ῥίπτειν 4. ἢ. 
ἘΠῚ: 8, 2. 

ῥοφεῖν, ΒΟ οΓΟ ἀν ὅν 8.53. 
ῥυθμός. ἐν ῥυθμῷ, πυηδτοβο, δα πὰ- 

ΤΩΘΙΏΙΩ 5, 4.14. 6,1,10,.11. ῥυθ- 
μοὺς σαλπίζειν ἢ, 3, 32. 

ῥῦμα. ἐκ τόξου ῥύματος, τηΐτα [611 76- 
οἴππ), 6Χ ἰϑηΐο βρδί!ο ααδηΐαμῃ 88- 
,Βιιῖα ΤΟΥ ΕΠ πα’. 3..2. ΤῈ. 

ῥώμη, φορΐδ5, 3, 3; 14. 
σάγαρις, ὈΙΡΘΠΏΙΒ 4, 4, 16. 
σακίον, ΒΔ 0Ο.}1ι5 4, 5. 26. 
ἀυλπιγκτὴς, {1{Ὀ]1 66 4, 3. 20. 32. 7. 4.» 

10. 
σαλπίζω, ἴὰῦα σαπο. ἐσάλπιγξε 1, 2: 

τη: ῥυθμοὺς σαλπίζειν ἢ. 2, 22. 
σατραπεύειν εὐαθηρη βδ [ΓΆΡ 88 αἸρτζαίθ 

ΡΓΟΘΘ586 Ι, ΣΝ τἶν τῆς χώρας 85.4.21. 

σατράπης, 8αΐγρδ, ΡΓεοίθοϊιιβ Το 2. 
4,4.2. Δα Ἰοοῦπι ῥγΊοσθπα ΟΠ ηεὶ- 
οὶ Πδρο οδί δῃηῃούαϊο : ““ Ρ]θηΪτ8 
ἰηΐτα ἘΦ0..75 .Επεὶ δὲ κατεπέμφθη 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης Λυδίας τε 
καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππα- 
δοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπε- 
δείχθη, οἷς καθήκει εἰς Καστωλοῦ πε- 
δίον ἀθροίζεσθαι. Ἡ. ἅτ. 1, 4.1, Πᾶ- 
Ῥεὺῦ ρυϊηστη Ουὐγατη ἀμδυυτω πάντων 
τῶν ἐπὶ θαλάττῃ. εἴ ΘρΙΒίΟΙΆΤη ΥΕ0]8 
Δ]]δΐδτη τοῖς κάτω πᾶσι (1. 6. τοῖς ἐπὶ 
θαλάττῃ πᾶσιν), ἴῃ ατιὰ ῥῬτοοίου 8118 
Ἰπουδηΐ ψνοῦρθῶ: Καταπέμπω Κῦρον 
κάρανον τῶν ἐς Ἱζαστωλὸν ἀθροιζο- 
μένων. Οτποα γοσϑθυϊατη κάρανον 
1ρΡ86 ἴῶ ΔΑμΑΌΔΒΙ Ὀ18 στρατηγὸν 1ῃ- 
ἱεγργοίδίιιβ οϑ. Ρ]αΐδγομιιβ ο. 2: 
Κῦρος δὲ Λυδίας σατράπης καὶ τῶν 
ἐπὶ θαλάττης στρατηγός. ΙΟΙΟΥΟ 
14, 19, ὁ τῶν ἐπὶ θαλάττης σατρα- 
πειῶν ἡγούμενος αἸοϊαν Οὐγτιβ. 
Μαῖα: χαοα ἴδιηθῃ 1116 ἀτιχββ8 νἱ- 
ἀοίυγ οχ Ἰοεοο Ἡ. Οτγ., υὉἱϊ Ογτὰβ 
πάντων τῶν ἐπὶ θαλάττῃ ἄρξων αἸοϊ- 
ἴῸΓ Δαν βηΐ588. δε αἴνεῦβοβ 6886 
τοὺς ἐπὶ θαλάττῃ 81) 118, αὶ ΡὨτΥ- 
Βἴδτη εὖ (δρρδαοοίδτη ἱποοϊαηῦ, 5βία- 
ΠΠπΠ ἈΡΡαιοί. ΝΟἢ ΟΠΊΠΘ65 [βθηΊθη 
608, 41] ἐπὶ θαλάττῃ ἨΑὈϊΑὈδηΐ, Ἰτη- 
ῬΘΙΟ ΟΥ̓ βυθ)θοίοβ [1586, ραΐοί 
ΘΧ 60, αυοὰ ΑΙΠΑΡΔΒ1Β 1, 1, 6 πηοπεῖ : 
Καὶ γὰρ ἤσαν αἱ ἸΙωνικαὶ πόλεις Τισ- 
σαφέρνους τὸ ἀρχαῖον, ἐκ βασιλέως 
δεδομέναι. Ἠδιαμ ἀθιηστη ᾿τηρο- 
τῖατ ἱπηροίγαῦ ( ὙΤῸΒ ἃ ΤορΘ [ταῖγθ 
85, 8. Τριαγ δοσιιγαίτιι8. 46 Π 111 νἱ- 
ἀοηίτι οἱ ἐπὶ θαλάττῃ νευθ 15 1115: 

οἷς καθήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον 
ἀθροίζεσθαι. ΔΑοοραϊε ᾳφαοᾶ δ'΄6- 
ΡῬὨᾶπι5 ΒγΖ. Που θη8685 ἃ [γα 18 (ἃ- 
ΒΌ0105 νοραΐοβ {γαα!ῖ, οὐ (ὑδβίο] 
ΤΠ γα εθ ὐῦθιῃ [π155868 ἜΝ 1416Π1, 
δοίογα Π6βοῖο 480. [τἀ6π6 518ρ1- 
ΟΔΤῚ ἸΙσεῦ ΟΥ̓ΤΟ ἱπη ρου πη ὉΓΘΙ ΓΙ 
ΤΟΥ 1 ΠΊ, οὕ ΟΡ τι, 4185. 11120 
ΘΧΘΓΟΙΓαΙ ῬΟΓΒΑΥ ΠῚ ΤΟΡῚ5. ΒΌΡΡΘΕαΙ- 
(ἀθαηΐ ΘΟΠρΡΥΘ ΘΠ 488 εὖ ΓΘΟΘ ΒΘ 88 
ἴῃ ΘΔΠΡΟ ΡΓῸΡΘ (ὑδβϑίοϊυαπῃ, [γα ]δ 
ὉΓΌΘπῚ, αἀδύπιη [1586 ἃ {ταΐγο ὕθτη, 
ΟὈΤ ῬΥΠΠ ΠῚ οἱ [γα 186 βαίσαρια {τ8- 
ἀδγθίαγ. Νατιῃη ΡῬΥΌΡΥΙΘ ρϑυηθθαΐ 
Ἰοπῖα δα ἴγαϊᾶπη βαϊγαρίατη. [{8- 
46 ἴῃ Οὐτοροραϊα 8, ύ, 7. ΟἸτγ- 
βϑηΐαβ ϑαίγαρα πΉ ΙΓΌΓ εἰς Λυδίαν 
καὶ ᾿Ιωνίαν. ΑΥ̓ΤΙΔΠΟ 1, 12 ὥΡΙΓὨΥ1- 
ἀαῖεβ ἀἸεϊςαγ ὁ Λυδίας καὶ Ἰωνίας σα- 
τράπης. Αἴᾳαδ ἴἴὰ Βίαϊ!πη δρραγεῖ 
οαιιβὰ αἸΒΟΟΤαΙΦ ᾿πἰου Ογσαπι οἵ “18- 
ΒΕΡΠΟΡΏθιη, οἱ Αὐΐαχουύχθβ πηρο- 
Τάτ ΙΟΠΙθ {Ἰθδγαΐ, απϑ8 δα 868- 
ἰγαρίατη [γα 186. Ῥουποθαῖ. ϑαβρι- 
Οδίτιβ δυτη δηΐθᾶ τοὺς ἐπὶ θαλάττῃ 
ῬΟΒΒ86 1π|6]]10Ὶ ΙΠΟΟΪ]8Δ8 ΙΩΔΙΪ ΙΙΩΟΒ 
Ρῃγυριο δὰ Ἠο]]οβροπίτιπ), Μ γβῖθ 
αδιπαθ νορσαΐξο ; βΒ6α σοιηραγδί!8 10- 
Εἰβ. Η. ατ. 5,1, 2. υὔϊ᾽ ΤΊΒΒΑΡΏΘΓΏΘΒ 
αἸοΟΙΓΣ δοσορῖββο Ογσὶ βαίσαριαβ, οὗ 
4᾽ το πουδθυς, νῶν τ πῦϊ ΔΘ ΠΒ᾽ οίμπ 
Ρηγχγυρία (ποτα δα Ἠδ]]οβροπίαπι 
518) 8 Βαίχσαρδτη ΡΠ ΔΥυ Πα ὈΔΖΌΓΙΩ τα- 
[οΥΓὙ, ἸὨΓ6]16ΧῚ ΟΘΥΓΟΥΘΠΣ ΠΊΘΕΠΙ. 
ΘΌΡΟΓοδῦ αὖ ΠΌΘΟΥΔΙΩΛΙ8Β. ΟΌἿ Ββαίσα- 
Ῥδθ ΠΟΙΏΪΩΙ 8]ἴθυιπΠ] στρατηγοῦ 86- 
Ἰαηῃραῖαγν, οὖ αυϊα βαΐχαρθο ΠΟΘ 
ΒΙσ Ποῦ ΧΘΠορῃΟηΠ. [ωοοὰ8. δβί 
ΟἸΔΥΊΒΒΙτητ5 ἴῃ (ΠἸΠΟΠΟΤΏΪΟΟ 4, 9, ὉὈῚ 
ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ᾽ ἑκάτερον 
αἸἰδαπραπηίαγ 1ἴὰ : οἱ μὲν ἄρχουσι 
τῶν κατοικούντων τε καὶ τῶν ἐργα- 
τῶν, καὶ δασμοὺς ἐκ τούτων ἐκλέγου- 
σιν οἱ δὲ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων 
φρουρῶν. Αοοραϊς (ουί8. ΔΙΌΠΟΗ 
σατράπης, Ὧ6Θ 400 ΒΘΟΌΠΓΌΓ 5. 11: 
Ὅπου δ᾽ ἂν σατράπης καθίστηται, οὗ-- 
τος ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται. 
1)6 ἰβάθπῃ ΟΥτορ. 8, 052: Οἵτινες 
ἄρξουσι τῶν ἐνοικούντων καὶ τὸν 

δασμὸν λαμβάνοντες τοῖς τε φρου- 
ροῖς δώσουσι μισθὸν καὶ ἄλλο τελέ- 
σουσιν ὅτι ἂν δέη. Απίδοραϊς 101- 
ἄ6πὴ 8.2: Τοὺς ἐν ταῖς ἄκραις φρου- 
ράρχους καὶ τοὺς χιλιάρχους τῶν κα- 
τὰ τὴν χώραν φυλάκων 5011π|8 ΓΘΡῚΒ 
ἸΠΊΡΘΙΊΟ π15586 Βα ]θοΐοβ, οὖ ορ1α1- 
[11 βαύγαρατγιιπη ΟρΡροβιΐοβ. δοῦρα 
Ἰσιταν ἴῃ (ΕΠ ΘΟΠΟΠΊΙΟΟ 4. 11, ΌὈῚ 58- 
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ἔγαρα ἀἸοιταν ἀμφοτέρων τούτων ἐπι- 
μελεῖσθαι, ἴα ϑτιηῖ ᾿πίογργοίδπας, 
ΒδίΤαΡεΒ ΟΌΓΆΤῚ {1586 68 ΠῚ “ἀεπιδη- 
ἀαΐδτη, αἱ φρούραρχοι. εἰ οἱ ἄρχοντες 
τῶν κατοικούντων τε καὶ τῶν ἐργα- 

τῶν ΟἰΟ115 5015 τϑοΐθ ἔπΠρ ΥΘΗΓΕΓ ; 
ααοα ΗΒ ἔδοϊββεηΐ, βαΐσαρα π6ρ]1- 
σοηΐθμ ρα γόρθῖ δοσαβαῦαῖ. δα 
ἸΠΓΘΓἸΙΠΊ ΓῸΧ 58 ΙΓ }086. 5117] ᾿τηρο- 
ΤΊ ΠῚ ΘΟΡΙΔΙΆΤΩ ἴῃ ΡὈΤΟνΊΠΟΙΔ ΘΧοι- 
Ῥαπηατη σοοτητηϊτ εθεῦ ; σποα οχίγα 
ΟΓΟΙΏΘ ΠῚ οἴ ἤσθαΐ, δααπιπέ 5ο01]- 
Ρΐογοβ, αὐ ἔδοϊς Χϑπῃοόρῆοη, βαΐγα- 
Ῥϑῖη 5111] ἱπηροταίζοσοιη (στρατη- 
γὸν) ἔπ1556 ἀδβισνιδίθτη. Οοηΐ. Ηδο- 
ΤΟ [}αδϑη ᾧ. 2, Ρ. 86ο, 5382, 4069. 
ἘΧοιηρΙ τα ταρῦτῃ Ῥευβαγατη ἀἰθχ- 
ὉΠΟΘΙ Ἰπηϊταῖτιβ 6558 νἱἀθίασ. Ατ- 
ΤΊ ητι5 Θηΐπῇ ηδὉ. 5, τό παιταΐ Β6- 
Ῥυ]ΟΏΪοΘ βαΐγαραιη δΙαζΖεθΌτη, στρα- 
τηγὸν τῶν μετὰ Μαζαίου ὑπολειπο- 
μένων στρατιωτῶν ἈΡοΟΙ]οαογατη ἔδᾶ- 
οἴατη, ΑΒοΙ ρου ΠΏ ΨΘΙῸ {π|5811ΠῚ 
τοὺς φόρους ἐκλέγειν : Ἰζεπι τα 86 
βαίγαραμῃ θυ] θη, φρούραρχον Νία- 
ΖΆΤΟΙ, στρατηγὸν ΑΤΟΠοΙδιτη ΠΔ8Υ- 
γοῖτ 

σαφῶς, Ἰτιου]ΘῃΐοΥ, 1, 4, 18. τηδηϊθβίο 
δι» 97-. δεξξο;. 6,:.48: 

σημαίνειν, ΒΊσ τ ἄτα αο αὐνοπέι πο- 
βέϊιηι ἢ. 3. 42. σημαίνειν ΔΌΞΟΙ]αΙΟα, 
ΒΙσ ΠῚ (Ὧ16 5, 2,12. ὅ, 5, 25. (αἀ- 
ἀϊτο ὁ σαλπιγκτὴς 4..3: 20. 22) τῇ 
ἘΕΡΡῊΝΣ ταθὲ ΒΙσΉΤ 816 2, 4; 4 
4; 3, κέρασι 7: 8; 82. ἐπειδὰν 
οὐνρϑει τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι 2. 
2.4. σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν 2, 

1,2. τοῖς πολεμίοις 7, 3,43. ὁ θεὸς 
σημαίνει μὴ 564. Ἰηΐ. 6,1,24. ἐν τοῖς 
ἱεροῖς 51. 

σημεῖον, ΒΙΘΏΠΓ 1, ΙΟ, 12. 
γεβιρίατη ύ, 2, 2. 

σήσαμον, 5ΕΒΆΓΆΠΠΊ, σαητι5 ἰογιηυῖηῖ8 
1, 2, 22. ύ, 4. 6. σησάμινον 4, 4. 
12. ὶ 

σιγάζειν, 5116ΥὙ6 ἸΠΌΘΓΕ 6,1, 22. 
σίγλος 1, 5. 6 δηποί. 
σιδηρεία, 815 ἴογτ τη ΘΒ ΟαΙΘΠΑΙ 5, 591. 
σιδηροὺς, [ΕΥΤΘῸΒ 5. 4: 12. 
σίνεσθαι, ἩΟςΟοΥΤΘ, ἰεδράογο. οὐκέτι ἐσίνον- 

το 23. 4; τό. 
σιταγωγὸς, {γΓατηΘὨ ΑΥ5, εἶ6 παῦθ Κγι- 

πιοηέμπι υοἠθηΐο, 1, ἢ. 15. 
σιτευτὸς, ΒαρΡΊΩΔΙΙΙΒ 5» 4» 22. 
σιτηρέσιον, ΒΡ παπατη 4ποα {γατηθηΐο 

γ6] δα ἤυτηθηΐτιπη ρϑγαπ πῇ 50]ν1- 
ἰυγ 6, 2. 4 

σῖτος, ἔγυιτηθηςΠ 1, 4: 10. 
ἥν. 18. «δια ᾶδι 

2. 5:» 32. 

ον ιλη. 
μελίνης 1, 5: 10. 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΦ ΟΞ. 

σῖτα καὶ ποτὰ 2, 3; 27. 7. 1. 33, 35. 
8]. σιτία. σιτίον ἢ ποτὸν 1, 10, 18. 
σιτία 6, 2, 4. 

σιὼ, ἀπο Ἰδ, Πιοξουτι, (βίοσ οἱ Ροὶ- 
Ἰηχ ὅ, 6,.24. ἢ: ὅ;.»38.: 

σιωπᾶν, ἰΆΘΕΓΘΙ, 3. 2. ἢ,» 8» 25- 
σκεδαννύναι. ἐσκεδούῥιδκω και ἁρπα- 

γὴν, ΒΡΑΓΙΒῚ δα ργοοάδιη δρϑπάδιῃ 3, 
ΣΡ 

σκεπτέον, ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΠΘΊΠΩ 1, 3, 11. 
σκευάζειν τινὰ, ἸΠΘΠΌΘΙΘ, ΟΥ̓ΒΔΙΕ ὅ, 1, 

12. 
σκευὴ, ἧ, νεβΌ π|5 4, 7», 27- 

γϑδ ον: τὰ, ΒΔΤΟΙΏ 86, ̓ ρραϊτηθπΐδ ὅ, 4, 
:»1. ἤστ. 8. Ἀθν 

Β'τωλ ον Ρογίασθ εὖ νθῇθσγα ᾿τηρ6- 
αἰμηθηΐα ΘΧθγο [8 3, 2, 28: 5,10. 

σκευοφόροι, ΘΔἸΟΠ65 ΞΔΡΟΪΏΔ5 ΡΟΥΓΔΠΐα5 
1,10, 2. 3» 2. 28..4;8) 8356. σον 
οφόρα, τὰ, Ἰυπιοηΐα ΠηρΘαἸ πη ΠΕ 
οπμδγαΐδ, ἸΤηρΘαἸτηθηΐα 1, 3, 7- 3» 3. 
τῇ. “ἰῷ ϑθοδε 

σκέψασθαι, ΞρΘαυ 811 4, 5»16,22. 6ο0η- 
ΒΙ6ΘΓΆΓΙΘ 7. 3. 37- 

σκηνεῖν, ερεῖῖσει, σομν]οΐα ἘΠῚ 4, 5» 32. 
5» 3.9. 7» 3. 15. σκηνεῖν ἢ πη 
νοῦν, μά με. οδϑίτζα ΡΟΠΘΙΒ 2, 4.14. 
45.2.22. 6,.4,1. γυναι τσ 
στέγαις, 5} ἐδοῖ]β ἄθρογθ ὅ» 5» 20. 
ἐν κώμῃ 4. ἢ. 27 εἴ κατὰ τὰς κώμας, 
ἴῃ ΥἹΟῚΒ ΘΟΠΗΠΠΟΓΆΓΊ, 4. 5, 23. ἐν ταῖς 
οἰκίαις, ΒαΡΙζαγα Ὁ ἰδοίΒ 5,» 5» 11. 
εἰς κώμας, ἴῃ νιοοβ ἀθυθίὶ 7».1»1- 

σκηναὶ, ἰδῃίοτϊα 3.3,1. ἰδοΐα νΙοῖ, 5 
Ὁ1Ρ 15 ΤΩ]]Π1065 ΘΟΙΠΤΠΟΥΘΉΓΙΓ 2, 5.» ἢ. 

σκήνωμα, [Δ ὈΘΥΓΠΔΟΌΪ]ΙΠ 2, 2, 17. 60- 
ΤΩ]ΟΙ]1 πὶ ἢ. 4. τό. 

σκηπτὸς, []ΤΏΘη 2,1, ΤΙ. 
σκηπτοῦχος, ΒΟΘΡΕΓΡΕΓ: 516 αἰἰοσιπέων 

δμπιοί ἔπ αἰία τοσῖβ, εἰ Ογτὶ, Κγα- 
ἐγὶβ τεσῖϊ, φιῖα βοερίγα φεδέαπέ τ, 6, 
1: 8,28. Οοπῇ. δα Ογτορ. 7: 3. 17- 
411 Ἰοσβ Ρτορύον ἸθοΙΠΟΠ15 νατγϊθΐα- 
τοῖα ἀπθιταϊοπθῖη Παθεῖ, σκηπτοῦ- 
χοι ἈΌΙα6. ΡΓῸ Θαη πο ἶβ ΒΑθοπαὶ 
ΒΙη0 8 ΡΓῸ ΟσΟρηδί!β ταρῖβΒ. [96 
αϊτοσαθ σοποτα αἰβραΐαν!ε Ηδοῦθῃ 
Ιάδθθη 2, Ρ. 436 εἔ 438 βα. μιῖοσγ. 
ΒΟΗΝ. 

σκίμπους, Ἰεοὔπ5 6,1, 4. 
σκληρὸς τόπος, ἸΟσῸ5 85Ρ6Γ 4, 8, 26. 
σκόλοψ, 5665 5, 2, 5- 
σκοπεῖν, ἸΏ ΒΡΘΟῸΪΙΒ 6586 5.1,9. σκο- 

πεῖσθαι, Ἰοοὶ παξαγατη 5: ΠῚ] Π16 ΒρΡ6- 
ΟἸ]ΔΙ 5. 2, 8, 20 

σκοπὸς, ΒΡΘΟΙ]ΔΙΟΥ, ἴῃ ΒΡΘοῦΪα σομβίι- 
ταΐτι5, 411 ΟὈβοσναῦ 4α]α τογατη σ6- 
ταῖν 8, 2:16. πόνο, πὰς 

σκόροδον, 811}1ππ| 7,1; 37. 



ΙΝΌΕΧ σπου. 

σκοταιος προσιὼν, ὩοοίδΘ ἱῃργθπθηΐθ 2, 
2, 17. 4.1, 5» 10. 

σκύτος, τὸ, Ἰοςσι8 ΟΡ ΒΟΌΤιι8,. ὉΔῚ 415 
Ἰαύθαϊ 2, 5, 7. σκότος ἐγένετο 2, 2, 
7: 4»32,4. ὁδὸς διὰ σκότους 2, 5»9. 
ἐκ τοῦ σκύότους----ἐν τῷ σκότει 73 4: 

18. 
σκυλεύειν, ΒΡΟ]ΙΆΤΘ 6, 1, 6. 
σκύταλον, οἰανα 7.. ἥ. 15. 
σκύτινος, ΘΟΥΪΔΟΘΙΙΒ 5, 4, 18. 
σμῆνος, αἰνῶ 4, 8, 20. 
σοφία, τητιβΊοϑθ ρου δα 1, 2, 8. 
σοφὴ, ργυμάΘ8 1, 1Ο, 2. 
σπανίζειν τῶν ἐπιτηδείων, ΘΟΤΩΤηΘδίτι5 

ΡΘπατΙα ἸΔΟΥ͂ 2, 2,12. οὐ σπα- 
νίζει τῶν βοηθησόντων ἢ, Ἴ. 42. 

σπάνιος, ΤΆΤΕΒ 1, 059 27. 
σπάνις, ῬΘΉΠΓΙΔ 7, 2,15. σπάνις βίου, 

ΤῸ] [ΑΥΩ1]1Δ 118 ἱπορίὰ ὁ, 4.. 8: 
σπάρτον ἐστραμμένον, 18. (οΥΐτι8 4; 

ἼΤΤΒ. 
σπᾶσθαι, 5ΒἰὙἹΏρΡΘΥΘΙ, 8,29. ἐσπασμέ- 

νοι τὰ ξίφη, ΘΏΒΙθι18 αἸδύχ οἱ 8 7, 4; 
τό. 

σπείρεσθαι, ἀἸΒΒΙρα1]. σπειρόμενοι ἵπ- 
πεῖς, ῬΑΙδηΐθβ 6, 2, 10. 

σπένδειν, 816 4» 3,182. σπένδεσθαι, 
ἴα 8 ἔδοογο 1, 9, 7. 3» 5»5»16. 4: 
ὥς; 6; ΡΟ ΖΑ  Ἴρα ὅδν τινι, ὈΘΠΘΠ ΘΙ Γὴ 
ἔ  ἀθυ!β Θοποθ γα 8]10] 2, 23, 7. 

σπεύδειν, [6501 Πᾶ76, πᾶσαν τὴν ὁδὸν 1,5, 
 οΘἴπὶ]ηΐ. 1..2.. 4. 

σπολὰς, ἸοΟΥΙΟα ΟΟΥΙΔΟΘἃ 2, 2, 20. 4» 1; 
τὃ. 

σπονδαὶ, μϑοία, [Θ581,0, 8. 2,1, 21. 
ποιεῖσθαι 4, 1, 1. σπονδὰς ποιεῖν, 
ΠΌΔΙ 4, 3,14. 

σπουδάζειν, ΟΡΘΟΙΆΤΩ (ΔΘ 2, 2, 12. 
σπουδαιολογεῖσθαι, στανῖθιιδ 46 Τα 5 

ΒΘΥΙΤΩΟΏΘΙΩ ΠΆΌΘΓΘ, ρΥανὰ 66] 1 ΥΆΓ6 
17 Ὁ: 28. 

σπουδὴ, [αΘΌ ΠΑ 010 451, 17. ἀΕ]6 1188, 
Βα ΠΓΩ 1, ὃ, 4. σπουδῇ, 1ΠΠ160 6, ρ, 
14. κατὰ σπουδὴν ἢ, 6, 2 

στάδιον εἴ στάδιος, ΤηΘ ΒΓ 125 Ρᾶ8- 
ΒΌΠΠΠΩ 1, 4: 1, 4. 2, 4: 13. 3» 4; 3. 
4. 5,101; 6. 21, ὁ,.3. 20: 4.5. στά- 
διον ἀγωνίζεσθαι, ἴῃ βἴδα!]ο ἄδοου- 
(Δ 76 ἢ. 6. ΒΕ116] ἀΘΟΌΥΤΘΓΘ Βί8 11 Βρᾶ- 
ππτη ἀθβιρηδίμμ 4, 8, 27. 

σταθμὸς, ταϑΏ810, οσαϑίχα: φιαπαίο θω- 
Θγολίι5 μϑαην ποσέθηιν αἰΐᾳιο ἴοοο ρ67- 
ποοίαΐ, αὐτὸ ρζι65 αἶἶ65 σΟη ΠΟΥ αἴ" 
ΗΠ}. 1ἢ; 8: 1: Ζ. 4.12: 1168 
ἸΠΙΟΥ ὈΪηδ ΟΑΒΙ18 1, 5» 5» 7. 2. 2.12. 
[ν εβϑεὶηρ. δα πθυ. ΤΣ  ὐκώα μος 
Ρ. 551: “Μδηβιο (ὑγεεοὶβ σταθμὸς 
δύ 4Ό]01ι5 νἱϑο ΡΘΙ ΟΥΘηΐθ πη ἃ Ῥετ- 
515, αὖ ΟἸἴπ5, δ σοϑία ἐπϊββοηΐ, δά 
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ΤΘΘΘΙΩ ῬΘΥΘΥΤῚ ροββϑηΐ, Ππουιπῦ αἹ- 
Βυποῖϑ : 4886 οατι588 θδῦ πᾶσ Πο- 
γοπούμ8ϑ 5», 52 ᾿ἰΐθ, φιοα ϑαγαϊθι8 
ϑαθα σΟὨ ΠΟΙΟΥ͂, τηϑ 51 Ο 1 118. 51ν6 
σταθμοῖς Αἰτηρίαία, οἵ 411ἃὰ ἴῃ ΤΘ 
ϑάρθιη 1)1Οάου. 10, 24, εἴ Χρϑῃ. ἴῃ 
Ἐχρ. Οὐ υἰαύατγ.᾽ Θυϊθιιβοαιη σοηΐ. 
Ιάθιη δα 1. Ἡ ογοάοιϊ. Ζοπδγαβ ἴ,θχ. 
ΡῬ.- 150οο, τ667 : Σταθμὸς κατὰ Ἣρδὅ- 
δοτον καὶ Ξενοφῶντα μίλια εἴκοσιν 
ὀκτὼ ἥμισυ, φᾳοα μήλια κη Βο1ρίατη 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΠΘΙῚ Αποοά. Ῥαιϊβ. νο]. 4. Ρ. 
188, 5. ΤΑ ΌΙΝὨ. 

στασιάζειν ΟἸΞΒΙΊΘΙΘ ἸΠΈΘΙ 86 7; 2» 2. 
τινὶ, ΑἸΒΒΙάογΘ 80 8]11110 2, 5, 28. 
πρὸς ἄρχοντα 6,1, 20. 

στάσις, 566 {10 6. 1, 29. 
σταυρὸς, ψΆ118, ΡΑ].5, 1. 4. σκόλοψ, 

δ: 2 ΟΝ οι. τ  ΩΑ ΤῊΣ 
σταύρωμα, οἰγουχηνΑ! δῦ!ο, ἀρροθι δον 

γΔ]] ἢ ΡΔ118 ᾿ΠΗΧῚΒ ΤΩΙ ΓΙ 5, 2; 
15. ΤΌ. 

στέαρ, βανύτη, δελφίνων, "5. 4. 28 ποῖ. 
στέγασμα, ἱορΌΓηΘΗἴΠ1ΠῚ, ὑΘηΓΟΥ ΙΗ 1, 

ΕΡΟ; 
στέγη, ΘΟ π|. 4: 4: Γἅ- ἢ: 55. 20: 
στεγνὸν, ἰθοίατη 7, 4; 12. 

στειβόμεναι ὁδοὶ, νἷδε ὑυϊΐεθ 1, 9. 12. 
στέλλεσθαι, ΟΥ̓ΠΥῚ, ἰΠ61] 3, 2, 7. {6 Γ 

[Δ 616 Ὁ, 2.15. κατὰ γῆν; ᾿οΥΓΘΒΙΓΘ 
106 ἔδοοτθ 5. 6, 5. 

στενὰ, ἰοοᾶ δηριιδία 4, 5.1. χωρία 4, 
1,16. στενωτέρας 2. 4; 10 Δηποί. 

στενοχωρία, ΔΗ ιΒΟϊδ6 1, 5» 7- 
στέργειν, αἸΠ]ΠροΓα 2, ύ, 22. 
στέρεσθαι, Ῥυινγδίτιτη 6586, ΟΔΤΘΙΘΊΙ, 99 

15. 3. 2 ωοι, ἤν τυ οι», στερῆ παι, ΒΓ.1- 
γΆΓΘ 2,.5.» 10... στέρηθηναι.2, 1..12. 
στερήσονται 1, 4, ὃ. στερήσοιτο 4: 
τι. 20. 

στέρνον, ΡΘοίτι51, 8, 26. 
στερρῶς, σοῃδίδῃηΐογ, ἔΟΥῸ ΔΠΙΠΩΟ 2, 1. 

Ὁ 
ἀτόδαινος, ΠΟΙΌΠΔ 1, 7, 7. 6, 4, 9. 
στεφανοῦσθαι, ΘΟΥΟΠΔΠῚ 510] ἹπΠρΟΏΘΓΘ 

4.3. 17; 5533. ἐστεφανωμένος, (0- 
ΤΟΏΔΙΙΙΒ 7» 1, 40. 

στήλη, οΟἸυτηπα που στον 
στίβας, νϑϑυρίαι α:.6..1.. 6, 2..24..,.7».29 

42: 
στίζεσθαι ἀνθέμιον τὰ ἔμπροσθεν, ρᾶτ- 

[68 ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΔΗΓΘΙΟΥΕΒ [1618 ΒΡΙΓἃ- 
1.5 ποίδ11 5» 4,» 32. 

στῖφος, 5] ΟΌυΒ, ἀθηβατα ἄρτηθη, πια- 
φηιθ οηιμδξιηι, τ, 8, 13, 26. ό, 5. 
26. 

στλεγγὶς, Ὦ. 6. ἑπέογργοίο ϑιίαα, ξύ- 
στρα, Β|γ]01}151., 2,910. Πι7ι5 τἰδιι8 
ογαΐ ἴηι δαϊποὶδ ααἱ δογαίθβ οἱ ϑβίγῖρ- 
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πιθηέα οχογοϊέαξογιηι αὶ ΘΟΥ̓́ΡΟΤΘ Ττα- 
αθπάα. Μιὰ. Μεγουγ. ἀ6 Ατίθ ρυτη- 
Ὠδϑβί. 1, ὃ, Ρ. τη. 31. ΖΕΌΝ. 

στόλος, ΘΧΟΓΟΙΓΒ1, 2, 5. 2,2,12. δχ- 
ΡΘΑΙΠΟ 2, 2,10. 3.1, 9.10. στόλον 
ποιεῖσθαι. Ἰίεγ ἴδοοτα 3, 3, 2. πάλιν 
τὸν στόλον ποιεῖσθαι, γεγο 1ἴε᾽ α- 
ΘΟ δ Θ τὸ. 

στόμα, οϑίϊιπι, Δ Ἰἴτι5 ΘΟ! τη 4, 5. 22. 
ΟΒύαιη Πμτηηἶβ 6, 2, 1. ΟΠ ΠῚ 
ΔΝ Ἐοές τ βδιηνάϊη 
ΔΘΎΩΘΗ 3, 4; 42, 42. ἴτῸΠ5 8616] 
59 4. 22. οἱ κατὰ στόμα Ἔ, 3, 56. 
Αποη. Β10]. (ὐο18]. Ρ. σοῦ. Μῆκος 
φάλαγγος, τὸ πρῶτον ἐκ τῶν λοχα- 
γῶν σύνταγμα, ὃ ὑπὸ μίαν εὐθεῖαν 
τάσσεται ἀπὸ κέρατος εἰς κέρας δια- 
τεῖναν᾽ καλεῖται δὲ τοῦτο καὶ πρόσω- 
πον καὶ μέτωπον καὶ στόμα εἰς. 
ΦΟΗΝ, Οοπηξ, Αττίδη. Ταςοί. 8, 1. 

στρατεύειν, ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘΠῚ ΒΕ ΒΟΙΡΕΓΙΘ 2, 
1,14. ἐπί τινα, 3,1, 18. στρατεύ- 
έσθαι, 2,1, τεῖος. εἰς ταύτας τὰς χώ- 
ΡΑΞΣῚ, 0. 14. 

στράτευμα, ΘΧΘΙΟΙΓΒΊΙ, 2, 18. ἴῃ 68- 
ΒΤΙΒ 1, 5» 12 Θἴς. 

στρατηγεῖν ἀπο 6886 1, 4: Ὧ: ὡκή 
3. 2. 27: τοῦτο πρῶτον ἡμῶν 7 

40. τῶν ξένων 2, 6, 28. ἡ ἤὄὔχὴη 

ἐστρατήγησε Ἐπχχ οὗ 2, 2, 13. 
στρατηγία, ΤῊ 18 ἸΠΡ ΓΑ ΙΟΥῚΒ 7»1.4:1. 

στρατηγεῖν στρατηγίαν 1,,3.15. 6σ0η- 

51ΠΠ1ΠῈ ΠῚ ΡΘΡΑΓΟΥῚΒ 2, 2, 13. 
στρατηγιᾶν, ΤΠ ΠΟΙῚΒ παρε δου! ἃν 1- 

ἀυτη 6588 6.1, 52 δ πηοί. 
στρατοπεδεύειν, πιἰ ἢ, 6, 24, εἴ στρατο- 

πεδεύεσθαι, οαϑίγᾶ ΡΟΏΕΓΘ 2, 4. 1, ΤΟ. 
μανοῦ 5, 2,18. ἴπ Ὑἱοὶθ 2," 2, 7. 
παρᾶ τινί, 1, 2. ἤ. 

στρατόπεδον, ΟἈΒΙΓΆ 1, ΤΟ, 5. 6Ἃ, 5; 4. 
ΠΗ Ὁ 5: 54 τ ἘΞΕΚΟΙΒΗΒ ΣῪ» 

ΤΥ ΩΝ 
στρεπτὸς, [ΟΥΤΩΈΘΒ 1, 2, 27: 8, 20. 
στρέφειν, 88 ΠΟΠνΕΙΐΕΓΘ 4, 3, 206, 252. 

στραφέντες, ΘΟΏΨΘΥΙΒΙ 1, 1Ο, 6. 23, 5; 
1. πυκνὰ δὲ στρεφόμενος, 6, 1, 8. 
ΨΥ. ΡΙῸ μεταστρεῴφ. σπάρτα ἐστραμ- 
μένα, ἰοτία 4, 7. 15- 

στρουθὸς ὁ μέγας, 5[ΓὈ{ΠΙΟΘΔΠΊΘΪΤΙΒ 1, 
Ῥ; ἃ: 

στρωματόδεσμος. 5865, 1ὴ 410 ναοδβίθβ 
βίγαρστιθθ ΤΘΟΟΠ Δ Πἴπ|Γ, ἸΒ4τι6. ἸΟΥῚΒ 
ΘΟΠΒΕΓΙΠΡΊΟΓΙ 5, 4; 12. 

στυγνὸς ὁρᾶν, να]ζιι οτν 8 2, 6, 9. 
συγγένεια, σΟρσΏΔ[10 7: 3» 39; Εἴ συγγε- 

νὴς, φορπεῖίμι, αἋ16 115 ψιῖὶ οααάίοηι οἷσῖ- 
ἐαίο διιηέ ἀοπαξϊ, ἢ, 2, 31. 

συγγίγνεσθαί τινι, ΘΟῊ ΘΠΙΓΘ Δ]]ΠΤΊΘΊη 
2; 5: 2. ἔγδαιθηΐαῦα ΤΠ ΔΡΊΒΙΣΕΙΠῚ 2, 

ΙΝῈΧ απ Οῦϑ. 

6, τ. ΘΟΠΡΎΘΑΙΙ, 2, 27. 6416 οοἰξι1, 
Ἂς ΤᾺΝ 

συγκαθῆσθαι, ὰπὰ οομδίαοιθ 5, 7, 
οἷ: 

συγκάμπτειν τὸ σκέλος, ᾿πῇθοίογα 5, 8, 
1Ο. 

συγκατακάειν, ΒΙΤη Ὁ] ΟΟΙΩΡΌΓΕΙΕ 23, 2, 
27. 

συγκατασκεδάννυσθαι, τὸ κέρας 5'πηὰ] 
ἴῃ 86 οπηαογα 7, 3, 32 δημποῦ. 

συγκαταστρέφεσθαί τινι, δΔα]ανατα ἴπ 
ΒΕ ΡΙΡΘΠΑΙ5 8118. 2,1,14. 

συγκεῖσθαι. εἰς τὸ συγκείμενον, ἴπι ἴο- 
οατῃ σοηβε αϊατχηῃ ύ, 3, 4. κατὰ τὰ 
συγκείμενα 5.25 ἢ: 

συγκλείειν, ΟσΟ]6γα 7,1, 15- 
συγκομίζεσθαι, ΘΟ]]ΠΙρΡΈΓΘ 6, 6; 41- 
συγκύπτειν, ΟΟἾΤΕ ῬΓΟΡΙΙΒ, 886 σοηΐγᾶ- 

ΒΕΓ 2. 4.519. 
συγχωρεῖν, ΠΟΠΟΘάΕΓΘ 5, 2; 9. 
σύειος, 501} π|8 4, 4. 13. 
συλλαμβάνειν, σΟἸηρΥΘὨΘΠαΕ6ΓΘ, 1π νἱη- 

Οοὐ]4 ΠΟΠἾΘΘΙΘ 1,1, 8 οἷα. 
συλλέγειν, (ΟἸΠσΕΓΘ, χόρτον 2, 4, ΤΙ. 

ΘΧΘΡΟΙΓΆΠ 1.9 1, 7 οὐδ: 488. 4. Β΄. Ἐς 
τηθᾶ. 7. 4. ὃ. πλοῖα 8» 1. 1ἢ- Ε8π- 
γΟΟΔΥΘ ΘΟΠΟΪΟΏΘΠ. ΤΠ ΠῚ 5, ὕ, 

συλλογὴν ποιεῖσθαι, Θχοτοϊζατη 60]]1- 
ΘΈΓΘ 1,1, 6. 

σύλλογος, σοηνοηΐαβ 5, ύ, 22. 
ν ΘΗ ΟΌ] ΤΩ 5; 7» 2- 

συμβαίνειν, ΘΟ ΘΗἾΓΘΟ. ταῦτα συμβαί- 
νοντες 4. 2. 2. ΘΟΟΙΠΒΙΘ 2, 1, Ἐ7. 

συμβάλλεσθαι, ἰπίε]]δοΐο λόγους 4, 6. 
ἘΑῚ λόφον. σοηϑίαθγα Θ0]16Π), 6, 2, 
3. χρήματά τινι, σΟΠΐΕΓΓΕ ΑἸϊοαὶ τ: 
1,9. ξενίαν, ΒοΟΒΡΙΓπτα ἸΠῚΓΘ 6, 6, 
35. κριθαὶ συμβεβλημέναι ἵπποις, 
Βογάθατηῃ ἴῃ ἀϑατῃ ΘαΌΟΥ ΠῚ σοηρθ- 
Βίαπη 2, 4; 21 δῃηοί. 

συμβοᾶν ἀλλήλους, ἸποΙδτηδγ 6. 886 1η1- 
[0 Ὅ; 8, ὅ. 

συμβοηθεῖν, βἴτητ! ΟΡΕΠῚ ἴδυσα 4, 2: 1. 

7» ὃ, 17. 
συμβολὴ, σοπϑιοίξιβ 6, 5. 22. 
συμβουλεύειν, θα’ πος, ἀδγ6 2,1, 17. 

6, 6, 29. 7:1; 320. τὴν πορείαν, 1[ϊ- 
ΘΙ 6556 ΔΟΓΟΥΘΙΩ 5. 6, 12. συμ- 
βουλεύεσθαί τινι, ΘΟΠΒ  ατα Ρβϑΐετθ 
Δ Δ|11ππο, ΠΟΠΒΌΪΘΓΘ ΔΙΌ ΘΙΩ 5, ύ, 2. 
1,1, το. Β1Π6 ΘΒ ἡ τ" 

συμβουλὴ ΠσΟΠΒΙΠαΤη 5, ὕ, 11. 
4. 

συμμαθεῖν, δαἀδβαθίμιπι 6586 4; 5» 27. 
σύμμαχος, ΒΟΟΙΆΒ, δύναμις 5» 4: ἢ- 

σύμμαχα, δυχΧΊ]}1ὰ 2, 4, Ἶ. 
συμμάχεσθαι, πᾶ ΡΌΡΏΔΓΘ 5» 4510. 

συμμιγνύναι τινὶ, 86 ΘΟΠἸΠΠΡΈΓΘ ΟἸΠῚ 

Π0η- 

« 1 
ιερα 
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οι τσ, 2: 4..10,͵, 6, 4, 24. 
ῬΌΡΏΔΙ 4, 2, 8; 6, 24. 

συμπαρασκευάζειν, 5ἴτηι!! ΡΑΙΔΓΘ 5, 1», 
8, το. 

συμπαρέχειν, 5ϊτη11] ργορβίαγο, ἀσφά- 
λειαν ἢ, 6, 3ο. ἱποιΐίογο, φόβον 7, 4; 

,9: 
σύμπας, ἘΠΊ ΘΙ ΒΒ 7. 8, 26. σύμπαν- 

τα, τὰ, τἱηϊνουβᾶ, ὀκήπὶα Ιἢ ὈΠΠΠῚ 
ἙΠΟ]]θοΐα 4,23,2. τὸ σύμπαν, ΟΥἸΠΠΪΠΟ 
1..5}.9. 

συμπίπτειν, ΠΟΠΡΥΘΩΙ 1, 9, 6. (1181 
' ,.5» 2, 24. 
ΠΡ ΎΞΘι ΙΘΠΙ18: 15 2,22. 
συμποδίζειν, ΠΟΠΒΙΓΠΠΡΈΓΘ, 4; 45 11. 
συμπολεμεῖν, τιηῆὰ ὨΘ]]Π ἢ ρΘΥΘΥΘΊΙ, 4; 

Ἄχ Α...5. 
συμπορεύεσθαι, πᾶ ῬΙΌΠΟΙΒΟΙ 1, 23, 

ΩΣ ) ἀ Δ 
συμποσίαρχος, τηδρΊΒίΕΥ ὈΙΌΘΠαΙ ό, 1, 

20. 
συμπράττειν τινὶ, Δα] νΑΓΘΊΙ, 1, 8 οίο. 
συμπρέσβεις, σΟἸ]Θρθο ἰορϑί! 5, 5, 24. 
συμπροθυμεῖσθαι, ττῆᾶ ΟΡΘΟΥΔΠῚ ἀΔΓΘ 2, 
τ, 5; 3. 24; 

συμφάναι, ται. 6886 ΟΙΘΕΓΙΘ, ΔΕΠΓΙΏΔΓΙΘ 5, 
δ δεν 75:2,:26. 

συμφέρειν, ΟΟἸΐαΙΓΕ 25, 4, 31. 6, 4,0; 
ΕΠ ΡΟ ΒΞ 8; 2.. 27.-.7..8-:.2] 3 
8, 4. ὑπ ἴε716, [Ο]ΘΓΆΤ6 7, 6, 20. 

σύμφορον, ἈΠῸ Ἴ» 7» 231. 
σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ, 7815 εὐ Πο- 

πϑϑίϊβ αὐτὶῦτι 2,..ὖ, ἘΠῚ τι ευε ται θεοῖς, 
ἀδογαστη Ὀθηθῆςσίο 2, 2; ὃ, 11. 5, 8, 
10. σὺν ταῖς στολαῖς, ΔΤΏΙΟΙΙ 5[0]18 

4. δ: 838: 4 
συνάγειν, ΠΟΠΟΟΘΔΥΒ 1, 2. 9. ΟΟΙ]ΠΡΘΓΘ 

2: 5.14. 4. 4.10. ΟΘΟΔΙΟΪΆΓΘ, 60Π- 

ἸΓΆΏΘΥΘΊΙ, 5.10. ΘΟΏΨΘΠΕΙΘ 6, 2, 8. 
συναγείρειν, ὈΟΏΡΤΟΡΆΓΤΘΙ, 5; 9. 
συναδικεῖν τινι Β0Θ]ΟΓπὰ δοοσϊθίαίθιη 

ἸΠΙΤΘ 2. ύ, 27. 
συναθροίζειν, ΘΟΏΡΥΎΘΡΓΙΕ 6, Ρ, 20. ἢ: 

5..»8. 
συναινεῖν τινι τι, ΟΘΟΠΟΘάΘΓ6 8116Ὁ] 8]1- 

αα!ὰ 7, 7. 81. 
συναιρεῖν, ΠΟ ΆΠΟΓΘ. ὡς συνελόντι εἰ- 

πεῖν 3,1, 28. 
ον κολαυθεῖν, ὉΠ Β661.1.2, 1... 2... 

ἘΠῊΝ 
συνακούειν, ἸΠΘΥ 586 ΔΙΙΟΙΤΘ 5. 4, 21. 
συναλίζειν, ΘΟΠΡΤΕΡΆΤΘ 7, 3, 48. 
συναλλάττεσθαι πρὸς τοὺς οἴκοι, Οὕτη 
ΟἸνΙ 5 1ἢ Ο,ΔΙΔΙ ΤΘΟΪΓΘΊῚ, 2, 1. 

συναναβαίνειν, ὑπ ΔΒΟΘΠΊΘΥΙΘ 5, 4, τύ. 
αὯ6 Ῥγοβοιβοθ μι ἴῃ Αβίδτη βαρο- 
ΤΙΟΥΈΠΙΙ, 9, 18. 

συναναπράττειν, 5:τητι} οΧΊροΥα, τὸν μι- 
θυμ ἢ; 514. 
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συνανιστάναι, παρ συναναστῆναι, 51- 
ΤΩΙΪ ΔΒΒΊΙΓΡΘΥΘ 7.» 3» 235- 

συναντᾶν, ΟΟΟΙΓΓΘΙΘΊΤ, 8,15. ἢ» 2 
συναπιέναι, πἃ ΔΌΙΓΘ 2, 2:1. 
συναπολαμβάνειν, πὰ ΔΟΟΙΡΟΙΘ 7, 7» 

40. 
συνάπτειν μάχην, ῬΈΌΡΠΕΠΙ ΘΟΙΏΙΗΙ 06ΓΘ 

1, 5, 15. 
συνάρχειν, ΟΟἸ]ΘρΠῚ ἸΤΏΡΕΙΪ 6888 0,1, 

ρῶς 
σύνδειπνον ποιεῖσθαι, Ἰυῦθο ρα τὴ8 

ΘΙΘΏΘΙΘ, ΖΔΕ. 2.7::; 48,» 28. 
συνδιαβαίνειν, τῆ {ΓΔ} ΘῈ Γ6 7,1, 4. 
συνδιαπράττεσθαι, Ρᾶο!5Ε1] 4. ὃ, 22. 
συνδοκεῖν, τΠ8 Ῥ]ΔΟΘΙΘ 6, 5; 9. 
σύνδυο λόχοι, ὈΪη88 ΘΟΠΟΥΐ6Β 0, 2, 2. 
συνειδέναι. Ν΄. σύνοιδα. 
συνεῖναι, ὙΘΥΒΑΓῚ ΟἸΠῚ 8Π6πὸ. οἱ συν- 

ὄντες 2, ύ, 2ο. φιλικῶς 6, 5. 285. 
συνεισέρχεσθαι, ὍΠ8 ἸΤΙΡΤΘΑΙ 4, 5. 10. 
συνεισπίπτειν, ὉΠ ἸΠΟΙΘΙΘ, 5. 7» 28. 

ὍΠ8 ἸΓΓΠΙΏΡΘΥΙΘ 7,1, 18. 
συνεκβαίνειν, δ᾽πηι] ΘΒΟΘΏΘΘΓΘ 4, 2» 22. 
συνεκβιβάζειν, Δα]αν ΑΓ αὖ ΘΙ ΡΘΕ Ι, 

85,7: 
συνεκκόπτειν, δι ΟΡ ΕΓ 4; 8, ὃ. 
συνεκπίνειν, ΒΊΤΩ11] ΘὈΙΌΘΙΘ 7. 3: 22. 
συνεκπορίζειν, Δα] νΑΥΘ ἴῃ ΓΘ ΠΟΠΊρᾶ- 
ΕΣ 0 ΠΤ δ ΤῈ 

συνεξέρχεσθαι, βἴτηι! ΟΧΊΓΘ 7, 8, 11. 
συνεπαινεῖν, ΘΟἸΙΩΡΓΙΌΌΔΓΙΘ 7, 2, 36. 
συνέπεσθαι, 8. ΒΘ] 1, 2, 9 Εἴο. 
συνεπεύχεσθαι, 5ἰτατ] νόνοτὸ 3, 2, 9. 
συνεπιμελεῖσθαι, 5ἴτη] οἰχᾶγε ὦ, 1, 

22: 
συνεπισπεύδειν, Δα] νΑΥΘ ἴῃ 8666]6- 

ΤΆΠΟΟ Ι, 5» 8. 
συνεπιτρίβειν, τη] ΡΕΓάΘΙΘ 5, ὃ, 20. 
συνεπομνύναι, 5ῖτηι!} Δα] ΆΓΑΥΘ 7, 6, 10. 
συνεργὸς. Δα]αΈΟΥ 1, 9, 21. 
συνεφέπεσθαι, 5ἰτητι!] 5 56 απ] 4, 8, 18, 

ἥν 4 Ομ εν. , 
συνέχειν, σΟὨΠ ΠΟΙ Π6 ΟἸ]Α δμΐαΥ 7, 

ΤΊ: 
συνήδεσθαι, (ΠΟ]]θο811, ρταίιι 811 5. 5. 8. 
πὴ ΑἸ οϑυ ας 

συνθεᾶσθαι, 5ϊτατ] ἸΠΒΡΙΟΘΙΘ 6, 4, 15. 
σύνθημα, θϑΒογδ Τη}]108 7181, 8, τὸς 0; 
δι ἤν ἀράν, οι; ᾽Δ8 ααο 
σΟΠγΘΩΪζ 16] Ρ]ΠΓΘΒ 4, 6, 20. 

συνθηρᾶν, ἅπᾶ  ΘΠΔΓΙῚ 5. 3» ΤΟ. 
συνιέναι, ἸΠΓΘ]ΠσοΓο, ἑλληνιστὶ 7. 6, 8. 
συνιέναι, ΘΟΏΡΥΘΟΙ ΡΕΡΤΙΔΙΓΤΠΙ 1, 1Ο, 

1Ο. 
συνιστάναι, σΟΙΩΤΠΘΏΠ ΔΓ 3. 1» 8. 1: 

»ΩΣ συνίστασθαι, ΘΟΠΒΡΙΓΡΆΓΘ, 50616- 
ἰαΐθσα ᾿πῖτθ 6, 2,9. συστάντες (0Π- 
σἹο δι, οο]] θοῦ ἴῃ πΌτη 5, 7» τό. 
ἀθρόοι ἢ, 3, 47. ᾿ συνέστη τῦ, 8.» 28, 

-» 

3 ὁ» 
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ἱππικὸν συνεστηκὸς, 6, 5, 30. 7, ὕ, 
26. ΠΟΠΒΡΙΓΆΙΟ 5, 7, 2. 6, 2, 9. 

σύνοδος, σΟΗρΤαββιιβ, οἷ ηιϊέαπἐϊιπι 
ἱπιροίει, 1,10, 7. 6, 4. 9. 

σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐ- 
τὸν, 5610 ΘΠ ἃ Τ26 ΟΥἸΏΠΪΠΟ 6888 ἀ6- 
ΘΘΡΕΠΙΠῚ 1, 3, 1Ο. 7, 6, ΤΙ, 18. 

συνολολύζειν, ΠΟΠΟΪΆΤΉΒΙΘ 4, 23. 10. 
ῬΤορτῖθ εἷδ ηνμϊ ογὶδιιδ οὐηλ ΟἰαΠΊΟΤΟ 
Ῥτεοαμέϊδι5 ἴῃ δβαοτίβ. Κ΄. Οἀδαμδοη. 
αὐ Δΐλοη. ἢ. το. ΖΕΌΝ. 

ΕΝΡΣΟΝ ΔΒΒΘΠΌΙΓΙ, ΘΟ  ΘΏΪῈ 4; 2, 

19. 5» 7.15. 7»5»10; 8,2. 
συνορᾶν ἀλλήλους, ἸΠπέπιοΥἹ 56 4,1, 11. 

5. 2, 13. συνιδεῖν, ἸΠίΘΙΠσΟΓΘ 1, 
5: 9- 

συνουσία, σΟἸ]οαυήττη 2, 5, 6. 
συντάττειν οἱ συντάττεσθαι. δοῖοτα 1Π- 

ΕΡΕ ΕΘ ΤΕΣ τα ΕΞ ΙΖ: 
τὸ, Ἐρ συνταξάμενοι, ἸΠΒΙΓΙΙΟΙΙ 1, 1Ο, 
8: τό ες 80. 

συντίθεσθαι, Ῥαοῖθοὶ 1, 9, 7. ΘοΟΠβ11- 
ἐεθεο. ΣΕ. ΓΙ, ἀν ρέχεαϑ᾽ 
ὉΤΉ]ΟἸ ΓΙᾺ τη 1Π]ΡῈ 2, 5. ὃ. ναῦλον, Ὀ͵ΤῸ 
ἐγδήθοῦι τπηθγοθάθμπι ρδςοῖβοὶ 5,1, 12. 

συντομωτάτη ὁδὸς, τηξχὶπη6. ΘΟΠΊΡΘη- 
ΠἸαγῖα νἱᾶ 2, 6, 22. 

συντράπεζοι, ΘΟΏΨΙΟΐΟΙΕΒΊΙ, 9» 21. 
συντρέχειν, ΠΟΠΟΌΓΓΘΙΘ 5; 7, 4., 
συντρίβειν, σΟἸὨζΥΤΏΡΘΓΙΘ 4. 7, 4. 
συντυγχάνειν, ΟὈνΊΔΙη ἤΘΤῚ Ι, ΤΟ, 8. 
συνωφελεῖν, ρΡτοάδβεθ 59, 2, 27. 
συρρεῖν, ΘΟΠὨΠΘΓΕ 4. 2, 10. 5» 2; 2. 6, 

4:6: 
σῦς, ΕΡΕῚ Κ. 5. το. ἄγριος Ε» Ἴ, 24. 
συσκευάζεσθαι, ΟΟἸ]ΠσΕΥΘ γᾶβα 1, 2. 14. 

τῶ Ι, 2. 3: 4: 46. 4: 5:..1 

σύσκηνοι, σΟΠ αεΥ 8165 55» 7» 15: 8,6. 
συσπᾶν, ΘΟΠΒΊΘΓΘ, ΠΟΙ ΒΕΓ ΚΟΥ ΓαΓΕΓΙΒ 

Φ  Ε δι 
συσπειρᾶσθαι, ΠΟΠΡΊΟΌΞΙΙ 1, 8, 21. 
συσπουδάζειν, ἀπᾶ ΟΕ]εγιξαΐθη 86}}1- 

ΒΕΙΘ 2. 2.11. 
συστρατεύεσθαι, ὑπαὶ Οὐτὴ ΘΟΡῚ5 5815 

ΡῬΤΟΙΟΙΒΟΙ, ΤὨ]]ΠΑΓΘ Ι, 4,9 32. 5.0, 24. 

7: 3:14. 
συστράτηγος, ΠΟ]]Θρὰ ᾿τηροτγαίου!β 2. ὕ, 

20. 
συστρατιώτης, ΘΟΙΏΉΤΗΝΙΟ 1, 2, 26. 
συστρατοπεδεύεσθαι, Ἰἰδάθηη οδΒίσῚ5 Ἐ{Ὶ 
2, 4, 9. 

συχνοὶ, ΘΟΤΊΡ] ΓΕΒ 5 5»4.1τ6, 18. συχνῷ 
χρόνῳ ὕστερον, ἸοΠρῸ το ροτ ρΡοϑί 
Ι, 8, 8. συχνὸν, Ππη][πΠ1, Τηᾶρ ΠΟ 
βρϑιἴο τ. 8, 16: 

σφαγιάζεσθαι, νἱοςτηΔτη τηδοΐαγθ 4, 2, 
τὸ: τ, ἃ ο[ὅ. 

σφάγια, τὰ, Ὠοδίϊδθ 1, 8, 15. 4» 3» 10. 
ὅπ 9.51: 

σφαιροειδὴς, τοϊα τι ᾿ἰπδίαν" ΒΡΉΦΟΥΣΘ 
π 4. Ὰ, 

σφάλλεσθαί τι, δάννετϑὶ φυϊὰ ραίϊ 7, 7, 
ΖΦ, 

σφάττειν, Πισυ]ατα 4, 5, τ6. εἰς ἀσπί- 
δα, ΒΔ ΠΟ ΠΠΘΙη ν]ἹΟ τηδ ΟἸἾρθο οχοὶ- 
ῬΕΓΟ. 2. 2. 9: 

σφεῖς. νόμος γὰρ ἦν οὗτός σφισι 5, 4, 
33. Δῃηού. 

σφενδονᾶν, ἔχ 415 τι] 5, 3, 7. 
σφενδόνη. ἔαηα 3. 3, 18. Βαχπτα ον ὦ 
Εν ΘΙΠΠΙΒΒΊΤΗ 3, 4. 4- 5» 2,914. ἢ» 8: 
Ι 

σφενδονήτης, [ΠΟΙΟΓ 3, 2, ὅ, τό. 
σφοδρὰ ἔνδεια, ἸῆσΘΠη5 ΤΟΥ ΡΘΠΌΤΙα 

τὶ το) θὰ 
βοῦρε τς Ταίβ, Παυ]σΊτη 6Χχ ἰθπΊροΟΥα. 

βίγαοίπτη 2. 4. 28. 1, 5» ΤΟ. 
σχεδόν τι, ῬΤΟΡΕΙΠΟαι 6, 4,20. σχε- 

δὸν εἰς 4, 8, 15, αἴ σχεδὸν περὶ Η. 
αν. ὁ, Ὁ 58. 

σχέτλιος, τηῖϑοΓ 7, 6, 20. 
σχῆμα, ἴογτηᾶ 8ΕΊ61 1, ΤΟ, 1Ο. 
σχίζειν ξύλα, βπᾶετγε ἸρΉΏΒ 1, 5» 12. 4; 

4,12. [ἀϊνίάεγα ό, 3, 1:.]} 
σχολάζειν, ΟἴαΥΪ 2, 3, 2. ἤ; 3, 24. 
σχολαία πορεία, ἰΑΥγα Ότη 16} 4,1, 13 

σχολαίως, ΒΟρΡΉΪΟΓ, ἴδτθ 1, 5, 8. 
σχολαίτερον 1, 5. 0. 

σχολὴ οὐχ ᾿πῇ. 1, 6, 9. 491,17. 5»1», 
9. σχολῇ. εὐκῶρ 4. ἃ. 37. ΕΣ 

σώζεσθαι, 56 ΒΕΥΥΆΤΕ 2, 1,19. 58 ΌΤΗ 
ΤΟΙΓΟ ἴῃ Ῥδίτ τη 2,1, 6. 5βῖντπι 
ἀἸξοθάθγα 6, 6, τ8. ἔνθα βουλόμεθα 
δ, 6, 21: πεπὴ ὀάλαϊναν: βΊ ατῃ Ροτ- 
ΘΠ 84 τηᾶγ8 6, 5.20. εἰς Ἑλλά- 
δα, ἸΠΟΟΪ]ΤΏΘΙΩ τοῦς ἡ ἴῃ δτ. 6, 4, 8. 

σῶμα. τὰ ἑαυτῶν 1.0, 12. ἀνδρῶν 4, 
10. 

σῶς, βαἴνιι, 3, 1. 32. σῶν ἢ. 6. 32. 
σῶοι 2. 2. 1. σῶα 8.1, ἘΟΤ ΘΟ 

σωτὴρ, βεγγαΐοῦ. Ζεὺς 1, 8, τύ. 3, 2,9. 
4.8, πὶ 

ὙΞΈΞΣΙ ΧΕ μισθὸς, τλργοοβ ῥσὸ γραία 
ΒαΪνο 5, 6, 21. 

σωτήριος, ΒΑ᾿αΐΑΓΙΒ 2, 6,11. 
σωτήρια θύειν, ΟὉ 56ϊτιῖαπι δοσορίαπι 

ΒΔΟΓᾺ ἔϑοογα 2. 2. ὃ. ΠΕ τ 
σωφρονεῖν ΒΆΡΕΙ ὕ, 2.11. τὰ πρός τι- 

νὰᾷ, ῬΔΟΘΠΏ ΒΘ ΔΓ ΟΠ Δ]16 00 7, 7. 
20. 

σωφρονίζειν, ΠΟΥΤΙΡΟΓΘ, 8 τηθ]] οΥ πὶ 
ἔγαρσομη τϑάθποοσθ, ἴπη ΟἴἶοΙο οοηΐ]- 
πὸγὸ 6: 1, 28. ἡ τὰ 

σωφροσύνη, τηοάοδίϊα, τηοαογδῖ!ο 1, 
9- 3. 

ταμιεύεσθαι, αἸΒΡΘΏΒΑΓΘ, 2, 5» 18. 
ταξίαρχος ἀὐτιχ ΘΟΠΟΥΕΒ 3,1, 37- γυὺυ- 

μνήτων 4.1, 2 

0 ὙΠ 
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τάξις, ΟΥΓΟ 1,2,18. μηνοειδὴς 5, 2,12. 
ἐν τῇ τάξει, 5.0 αἰπ]Βα 8 ΟΥ̓ἸΠΘ 5. 5» 
21. ἐν τάξει ἕπεσθαι, ΣΙΩΝ ΟΤΑΪΏΘ 
βϑυναΐο 1, 9, τουναν 24. ἰέναι 5, 
8, 12. ἐν τάξει ἔχειν πρὸ αὑτοῦ ὀλί- 
γους, ΡᾶΟ05 δΔηΐθ 886 ὨΔ 616 αυ οΥ- 
αἴποπη ΒΟΓΨΑΓΘΏΌΙ, 7.19. τὴν τάξιν 
ἔχειν. ΘΟἸ ΒΟ παδτη 6888 ΟΥΙη6 4; 3; 
20. Ταῖϊο ΔΡΎΩΪΏΪΒ 2. 4,10; 48. αἱ 
τάξεις 1, ὃ, 8. 2,2,14. Οὐετίαβ πὰ- 
ΤΊΘΓΒ ῬΘαΙζΠῈ, ΘΟΠΟΥΒΊῚ, 2, τύ; δ; 
14. 4, 7: 2. ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας 
σεται. υ αυϊμπιπι 4:8; 17:22. 

ταπεινὸν παρέχειν, ἴαϑῦππι οὖ ἸΠ50]6η- 
{18} Δ]Π1ου}8 ἔγδΏρΡΌΙΘ 2, 5. 12. 

ταπεινοῦν, ἀΘΡΥΙΠΠΘΓΘ Δ]]οὐ) 8 [αβίθτα, 
ἠδοίαπδτη 6, 5, 18. 

τάπιδες, ἰαροίεβ 7. 2. 18, 27. 
ταράττειν, ὑπ ΔΙ Τη τούτη 4116 Δ86- 
ἐστ ΒΒ δ. ὁ, 2) 0. ῬΔΒΒ: πν 75 1. 
1)6 ΔῆΠΠη0 2, 4; 18. [)6 ΟΥ̓ΙΠΘ 2, 4: 

,19. 23. ΟΠ. .0. 
τάραχος, ὑυτηιίτιβ 1, 8, 2. 
ταριχεύειν, 5816 ΜΕΥ ΕἸ 28: 
τάττεσθαι, ἴῃ ἃ01]6 ΘΟὨΒΙΒΙΕΥΘ 1, 2. 15. 

Ἰοοῦτη σαΡΘΥΘ ἴῃ δοῖθ 1, 7, 9. σύν 
τινι, ἃ ΡδΡθα8 Δ]1Ου} 8 ΒίαΥΘ 2, 2, 
τῆ: τεταγμένοι, Ἰηβύγα οὐ δῆσον 6. 
6, 5, 9. τῶν κατὰ τοὺς Ἕλληνας τε- 
ταγμένων 2, 3, 10. Ττη6. τοὺς βαρ- 
βάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ 
ταξάμενοι 5, 4, 22. ταχθεὶς, τε- 
ταγμένος, 5511 1, 6, 6. 2, 23, 11; 
12. 4, 6, 22. 5, .,τό; Θειτ 

ταύτῃ. Υ. οὗτος. 
τάφος, ΒΘΡΌΪ]ΟΙΌΙα 1, 6,11. 
τάφρος, ἴοβϑα οὕτῃ Δρρετθ ύ, 5, 5. ὁ- 

ρυκτὴ, ἴοϑϑα ἀποῖα 1, 7, 14. τάφροι 
ὕδατος πλήρεις 2, 3. το. ἀναβεβλη- 
μένη, ἴοδβα ἀποία στη δροϑία ᾿, 
3,8: 

τάχα; [Οὐίαβθα ", 2; 17. ἸΏΟΧΊ, 8, 8. 
ΠΤ ἃ; 7:24. 

ταχέως, ΟΟΙΟΥΙΘΥ 2, 2; 12. 
τάχος, (ΠοἸοΥαΒ. ἀπὸ ποίου τάχους 2, 

δ’ 7: ας τ 
ταχὺ ἥκειν, ὈΥΟΥῚ ΥὙΘΟΙΓΘ 2, 95, 6. ἢν 

θᾶττον---θᾶττον 6, 5, 2ο. τὴν ταχί- 
στην, ΟΔΤΩ Ῥυπαστη Ι, 3,14. ὡς 
τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν 4.3.9. ἐπὰν 
ταχίστα τ ΘἾΠ ΟΠἸΘΙΕΥ͂Σ ὡς τάχιστα 

ἰέναι 4.) 6: 9. ὅτι τάχιστα 4. 3; 20. 
ἡ ἐδύνατο τάχιστα τῶ; Δ. 

τε, 2, 3, 3: το ἐὐε εὐθηλθνάγοῦν ἔχων 
καὶ εὐειδεστάτους : 5», 4. 18 : οὖ 566. 
ΠΟΠΏΉΙΠ]ΟΒ 1, 2, 21: ἐπεὶ ἤσθετο τό 
ΤΕ Μένωνος στράτευμα ὅτι---ἢν καὶ 

ὅτι---ἤκουε 5» 4.18 : ἤχθοντο ὅτι (4]. 
ἐπεὶ) τούς τε πολεμίους ἐπεποιήκε- 
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σαν θρασυτέρους καὶ ὅτι---ἐπεφεύ- 
γεσαν: 2. 3, 8. τε---δὲ 7, 8, 11. 
τε---ἔπειτα δὲ καὶ », 5. 8. 

τέθριππον, ΠυδατΙρδο 3, 2. 24. 
τείνειν ἄνω, ΒΌΥΒΌΤΙΩ ΓΘ ΠΟΙ 4, 3, 21. 
τειχίζειν, ΤαΛΙΏ 6 7,2, 36. 
τεῖχος, ΘΔΒίΘΙ]Π τὴ 1, 4, 4. 3, 4» 1ο. 2 
το ἜΘ. πα Ὁ Ό18. 5.5. ΠΡ ὅς: 

7.1, 38, 303 2,13. 
φέκμαροσθαὶ τινί, ΘΟΠ] ΒΟ ΔΤ ΟΔΡΘΙΘ 

6Χ ̓ 8]Π1ατὰ τον ὩΣ 
τεκμήριον, ἸΠ6ἸΟΙ ΤΙ, ΒΙΡΉΌΤΩ 1, 9. 20, 

Ὁ... Δ Θ. 155 
τελέθειν, 6586, ΠΕΙῚ 2, 2, 3 Δηποῖ. 
τελεῖν, ΒΟΙνΕΙΘ 7. 1, 6: 2, 27. 
τελευταῖος, υἱ]ζἰτητι8, ΡΟΒΟΓΘΙΩΠΒ 4, 5. 

22. 7. 3: 39. 
τελευτῶν, νἱΐδτη ΠΡ 1, 0, 1. 2, 1, 1. 

τελευτῶν, ἰδ άθΙη 4, 5. τό. 6, 2, 8. 
τέλη, τὰ, ΘΡΠΟΥ, τηδρ᾽ϑίγαύτι5 ὥραγία- 

ποραπα: 2.16.) 4: 7. 1,,84- 
τέλος, Ἰαπάοπα τ τ νηδυ οὐ οΟ Ὁ} εἰ, 
,.8» 3: διὰ τέλους, ρεγρεῖπο ύ,6, 11. 

τέμαχος, γτιϑύθπτα ρΥΟΡΥὶΘ ϑαἰϑαηιθῃίο- 
γῆν 5. 4.- 28. 

τέμνειν, ΒΘ0Ά16, 46 Τη661018 5, ὃ, 18. 
τέναγος, νΔά πη ῬΑ] 5078 7, 5» 12. 
τερεβίνθινος, νε] ρου τερμίνθινος, 

ΘΧ τϑβϑίηῶ ΓοΥΘὈΙΓΠ1ηᾶ ΟΟὨΪΘΟίαΒ 4, 
ἢ τ 

τετραμοιρία, απδαγαρίατη 7, 2, 26; 6,1. 
τετραπλοῦς, απδαάταρ!α8 7,0, 7. 
τεῦχος, ΝᾺΒ 5, 4. 28. ἢ, 5» 14. 
τεχνάζειν, (Ά}11ἀ6 ρ6Γ6 7,6, τ6. 
τέχνῃ πάση καὶ μηχανῇ, ΟΤΩῺΪ Τη060 

7. 2, ὃ. 
τεχνικῶς, ΔΙ ΙΠΟΙΟΒΘ ὅ, 1, 5. 
τέως, ἀ5ατι δα Π]πᾶ ἰθιαρι8, Δ] ]πδη- 
αὐ; 5. 5... πέρα τ Βοῖ 9.. 8.5 Ὁ, 
οἷν ραγλοῖρῖο Ἱππούμῃηι 4; 2, 12. 5» 
ΓΟ 

τῇδε. Υ͂. ὅδε. 
τήκειν, ἸΙα ΘΗ͂ΘΥ] 4: 5» 15. 
τήμερον, ὨΟΑΪΘ 1, 909 25. ἦτ. ἡμέρα 4, 

ύ, 9. 
τιάραν ὀρθὴν ἔχειν 2, ἢ. 2323 ΔηΠοῦ. 
τιαροειδὴς ἐγγυτάτω, ΡΥΟΧΊΤΩΘ ΔΟΟΘΊΘΠ8 

Δα {ἀγ8 ἤρστιγδηη 5, 4.12: α6 ἤσιωγα 
ἐδαγῶ υἱα. Βγίδδοι. ἷο Πὰ. Ῥογϑ. 1, 
4ὃ 8666. ΖΕΌΝ. 

τιθέναι ἀγῶνα, σογίδτη θη ΡΓΟΡΟΏΘΙΘ 1; 
2: 10. τηϑα, ἄρτον καὶ κρέα θέμενος 
ἐπὶ τὰ γόνατα Ἴ, 2, 23. τίθεσθαι τὰ 
ὅπλα, δ᾽τηδῖοβ ΘΟ, Βιϑίευθ 1, 6, 4. 
4. 2,16; 3, 17. δ» 2; 8, 10. 6, 3; 
ΞΡ.) 1, 22. 1, 5» 14. έμενοι τὰ 

ὅπλα ἀνεπαύοντο, 5:1 ΔΙΤΩΙΒ οὖ 8616 
᾿πϑίγαοία σΟη ἸΘΒΟΘ Δ 1, 1Ο, τό. 
τίθεσθαι τὰ ὅπλα εἰς τάξιν, Ἰηϑίγυοὐ!5 



404 

ΟΥΙΠΙΡιιΒ ΘΟΠΒιβίογα 2, 2, 21. 5» 4» 
11. τίθεσθαι τὰ ὅπλα ἐν τάξει 2, 2, 
8. τίθεσθαι τὰ ὅπλα κατὰ χώραν 1, 
5: 17. τίθεσθαι ἀντία τὰ ὅπλα 4, 3, 
26. [πη Δ Ἴ18ηὶ Υ. Η. 2, 43: Κρο- 
τωνιάταις γὰρ ἐναντία. ὅπλα θέμενοι 
αναστατοι ὑπ αὐτῶν ΕεΕΎΞΕΡΟντο. τηϑ]6 

χ οοαᾶ. τηπΐαν!ΐ ἴῃ ἐναντίον ῬοΙὶ- 
Ζοηΐτ8, οὔ 4] ἀσ6 πὶ Θὰπῇ ΒΘ ΟΠ 
βαηΐ. [π ἔογτητ]α Πδο πη ουρτοίαπηδα 
ΤῊ] Π τὰ πη οὐγαταηΐ ψϑῦμβ Ἢ ΞΒΊΤΩΙ 
οἴϊαπη [πἰογργοῖοβ Ἠοχηβεῖ, που - 
αἸα15 οἕ δ]ϊοστιτη βουϊρίοσαιη. Εβδο- 
[8 Π} 1 ν]ΔΠ} Πα ΟΘΓΘ 608 ἈΡΟΎΘΒΒΤΙΒ 
εδί ρυῖτητιβ σθοθηθοστιτη ΕΘΠΟ. Ὑ1- 
ΘΈΓΙΒ ἴῃ (ΟΠηΙΘηΐα1}15 86 ἘΠ αΒΘΌΙ 
Ργϑρ. ἔνδηῃρ. 13, 6. 19, Ρ. 68, εα. 
566.. 4αΪ Ὀγοοοορία θδάθιη ρϑι]0 86- 
οαγαίίοτα ροβαϊδ ἴῃ Πὔτο ἀ6 Ὅ6Υ. 
Π)ιοῖ. Ταϊοτβπηα Ρ. 297-209. ϑαηΐ 
Τδτή6ὴ δαάτις 106] ΠΟῚ Ρᾶιιοὶ 850 ΠΡ- 
τοττιτη, ἴῃ ΕΠ] 5 ἸΘοῖοῦ αἰζοπίμβ δά- 
Βεογθδύ, σι θτιβατι6 πο ρυθί ΠΟ Θ τα 
1Π|ὰτ 4 στ ρ Πσο ἃ ΥἹΤῸ αοοῖΐο 
Ῥοβιίδπη 1110 πηοάο ΔΟσΟΙΏΤΠΟΘΔΙ6 
᾿ποθραΐ. 1)6 Ἰοςῖὶβ ΧΘΠΟΡροηΐοὶβ ΠῸ ΠΟ 
ΤΩΪὮΪ αἸΒΡΙ οἰ ηήπιτη ββῦ ; δηΐθα ἰδιηθη 
ψεΐθγιτη [πἰογρυθί τη ΘΥΓΟΥ ΘΙ 8ῃ- 
ῃοΐαγα ᾿αθοῖ, 4] τϑοθηΐοσεβ ΠΟΗ- 
ΠαηΠιδΙη ἰγαηβνοῦξθοβ δἴϊαιη δρτύ. 
ΟΠ] Ιαβίθβ αυϊάθιῃ ΤΟΥ ἀ1415 {τὶ- 
Ρ]Ίσθτα δἰζαϊ Ἰη!ογρτγοίδ! πο α10- 
το η]8. Ρχϊπηατη ᾿ἰσϊίαγ τίθεσθαι τὰ 
ὅπλα 4, 44 εἴ 8, ᾿ΙηϊοΥργοίδίγ ἀπο- 
τίθεσθαι : : 56 1ῃ 2, 2 θέμενοι εἰς τὴν 
ἀγορὰν τὰ ὅπλα ΘΧρΠοδζαττιβ 86ἢ1- 
Ῥεῖ νϑγθυτη περιτίθεσθαι, απο εὐ 
Δὺηδ ᾿πποῦθ. [}ἄθι 2, 2 τίθεσθαι 
παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα Ἰηίογρτείας 
σὺν αὐτοῖς ὁπλίζεσθαι. ατιϑθ ΠΟη δβί 
αἴνεῦβα ἃ ριυίοσθ (περιτίθεσθαι τὰ 
ὅπλα) ᾿ηἰογργοίδίο. Ἠδπο ΘΔ Πα 6ΠῚ 
βϑοαζτβ οβί Ηδυροογδίιο οἵ {πὶ ΘΠ 
οχβοσιρϑιῦ διηάδβ, τὶ ροηϊ : Θέμε- 
νος τὰ ὅπλα ἀντὶ τοῦ περιθέμενος 
καὶ ὁπλισάμενος. Δημοσθένης καὶ 
Ὅμηρος καὶ Αἰσχίνης. ΟΥΔΙΟΓΌΠΩ 
αϊάθπ Ἰοοοβ. ροβιθσαπΐ ᾿πίθυρσα- 
ἴθ5; Ηοτηϑυ οιιβ ἃυιῖΘ οχίαὶ ἢ]. .2, 
482: Νῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα 
ξυνάγωμεν Αρηα" | εὖ μέν τις δόρυ 
θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω, | εὖ 
ὃέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπό- 
δεσσι. ὉΡῚ τηᾶ]6 βοῇ ο]1ὰ δ᾽ επείᾶ 
περίθεσθε τπϊογργοίδ ταν, ρϑτι]ο τθο- 
{115 ΒΟΠΟ]ΙΟ τη ὈΤΘν πῇ διιοίου εὐ- 
τρεπισάτω, τεοΐα ΗγΠτ5 15 ΓΊΙΘΓΕ, 
τητιηπιτα οἵ δρίτιπι τε ἄοσα βοτιίτιτη. 
ῬΆΡΑΓΟ 586 δα ρΡαρηδη τη] 165 ΠοΙ- 

ΙΝΌΘΕΧ ΘσΕΖΟυΞ. 

[δύ Ἰτη ρθσδίου, δὲ β᾽ Π1}18 δδϑὲ Ἰοουβ 
Χοπορμοηίὶβ ἘΞΕ]]. ἢ.:8..36: Ὧτε 
παρήγγειλεν. αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι 
ὡς μάχης ἐσομένης, προθύμως μὲν 
ἐλευκοῦντο οἱ ἱππεῖς τὰ κράνη---πάν- 
τες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ μα- 
χαίρας, καὶ ἐλαμπρύνοντο τὰς ἀσπί- 
δας. ΑΠΠΠη1β οβὲ βοηϊθηίια Ἰοοὶ Ου- 
ΤΌΡ. 4» 5» 3. ὍὈΌῚ Ογγττβ πΠ165 50- 
οἰοσαμη Ποχΐαΐαγ, τὖ πὶ ἐθ ΟΓΙΒ σο- 
ΠΔΤ δΔρρδιαΐδμη οδρίαηΐ: τὰ δ᾽ ἐν 
ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε (1. 6. ΘσΌΓΑΓΘ 
εἴ ουβίοα!(6) καὶ τὰ ὅπλα εὖ τίθεσθε" 
οἱ γὰρ ἐν ταῖς σκηναῖς οὔπω φίλαι 
ἡμῖν. ὉὉῚ Ζοιαπίαπαβ [πάρθχ θρε- 
αἷγο αττπα, ἔπ ργοπιέι παῦογο Ἰηΐογ- 
ΡΓείαϊαν. Ῥοβίθυιου Γαΐ!ο νυ ΥΊΟΥ δϑβί. 

{{Π|6 οὐ τηθυηϊηἶββα ὅπλα ἸηΐεΓ- 
αἼΠ ΒΙ ΠΡΟ ΘΥ ΡΟΙΪ ΡὈ͵ΓῸ σδϑέγβ, αξ 
ἴῃ ΟΥγτορ. 7» 2. 5: Ὡς εἶδε τὰ τῶν 
Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα. 1 ἰαηηδη 
ἰοηίουα ψνϑυίοσο τηϑὶαϊῦ Μαυτεΐαβ. 
Ἐδομοι βιρ  βοδίΟΠ18 εχ 4]1}16Ὸ 
ΑΠμαθαβθοβ ἰπίθγρτγεῖθ Ἔχρ]οασα 6οο- 
δίτπβ 58Π| δα Ηδ6]]. 2, 4, 5. ἘΌΪ εβῦ: 
Θέμενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον τρία ἢ τέσ- 
σαρα στάδια ἀπὸ τῶν φρουρῶν, ἣ ἡσυ- 
χίαν εἶχεν. Ὁ] δίδτπη ΒΘαυϊαΓ : ἐν 
τούτῳ ἀναλαβόντες οἱ περὶ Θρασύ- 
βουλον τὰ ὅπλα, δρόμῳ προσέπιπτον. 
Ἐχ νϑῦθο ἀναλαμβάνειν ΔΡΡαγδῖ δύτηᾶ 
τη ξατη ἀδροβιία ἔσϊββα δηΐθα, εἰ δᾶ 
Ἰτηρδίυτῃ ἔδοϊθ τὴ ἀθῖ πα τεβατηΐδ. 
ὅπλα τίθεσθαι ἰρσϊταν οὐπτη ἀδ χαϊεΐα 
οἱ οδϑβίτὶβ τοὶ πέα πῦ ΡΟ αν, ᾿ΐα νά 6- 
τὰ} ἱπίεγρσγείαπα πη, αὖ οαπῃ (14}10 
ΒΌΡΓΑ ΠΟπηηδίο ᾿πί6] Πρ ατητι8 ΒΙ Π]Ὰ] 
ΔΥτηᾶ ΤΠ πῇ ἀδροβιία δὲ ΟΥΟ]Π6 
δηΐθ ἰθηΐουία ἴῃ Οαϑ( 15 ΟΟἸ]οσδίδ. 
Ηϊης πρὸ τῶν ὅπλων ΑΠΔὉ. 2, 4, 
15 απέε οαξίτα, ἔξωθεν τῶν ὅπλων 5. 
7.21 εχέγα οσαξίτα, εἴ δὶ ἀεΠ Ὀογαηξ 
ἀπο65 οἵ σθηΓΓΊΟΠ65 σΟΏρΤορδί!, εἰς 
τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο 23, 
Ι, 32. υὐ ΗοΠΊΘΓΙΟΙ ἀπποθ5 ἃπΐθ οᾶ- 
βίγα εἴ ἔοββϑπ ΟἸγοῦτη οσαξίγα ἀποΐατη 
ἀφο θουδηΐ 2, 1Ο, 201. 

Ῥϑι]ο ἀΐνογβα οϑὶ σαΐϊο, σα Πηϊ- 
1ε8. ΔΠσπαο ρΡῥτγοΐθοι βαθιΐο σοπβῖ8- 
[πηΐ 1 ΔΥΠΊΪξ, οἔ τίθεσθαι τὰ ὅπλα 
ἀἰϊοαπίαγ. [1 ἌΠ8Ρ. 1, 5. 13 (Ἰε- 
ΔΙΟὮτι5. ᾿Π] ἉΓΊΔΤΠ. Ρᾶββιιβ ἃ Μεπομῖβ 
τη ΠΕΡ τ18 καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ 
στράτευμα καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς 
τὰ ὅπλα, ατιοῖη Ἰοσὰπι ἴρ886 Χεπο- 
ΡΏΟΠ ΟΠΊΠ]ΠΙΠΊ ΟΡΟΪΠΊ6 που ργθίδίαγ, 
αττη ας. 8, 3 αἷΐ : Τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι 
παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθί- 
στασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκα- 
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τον. Μρϑῆοη 'ρ86, 0ὉΪ] ὑπτθα8 
ἙΟΠΟΙ ΑΥΙ νἹαοί, ἐπὶ τὰ ὅπλα τρέχειν 
Νοίατ ; Ῥγοόοχϑῆϊιβ ββάατθ {π|ῦα5 
νΟ]Θη8 εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων 
ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρ- 
χου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ΟΥγτι αθηϊ- 
416 ΔοοιΤΘὴ5. ΟἸθαγομτ εὖ Με- 
Ὠρηθῖη βϑάδῦ: ἴδαιιθ παυσάμενοι 
ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ 
ὅπλα, 1. 6. γΟσΥ 555. αὐθγαιθ αὐ δα- 
ϑδίγα θην ἔῃ, ἰοοιιην, οὐδὲ απίθα ροϑδίΐα 
Ζιογαηΐ, αγηὶς αἀδροϑδὶίῖ5 σοηφιθοιί. 
Ηϊησ ἀρραγοῦ [ηἰογργοΐθθ νϑίθγθϑ, 
4] θέσθαι τὰ ὅττλα Ἰηϊογρτοίδι βαπΐ 
ἀποθέσθαι, αθροΊ 676 αγηϊα, ΠΟῊ Οτη- 
ὨΪΠΟ ἃ βθῆϑιι ἀἰσ ΠΟ ΔΌΘΥΓΑΞΒ6; 
νογὴ ἃπΠαϊΐα ορυθ οὐαΐ δημοία- 
ὍΟΠΘ, ἀδροΟβιῦ15. ΔΙΊΉ15 σαβίσα ταρίᾶ 
εὖ ουδβίοαϊία [1588 ἃ τΠ1Π6. ὅ6- 
ααϊπαν αἸοῦο θέσθαι τὰ ὅπλα ἀντία, 
αθδτη εχ Ηδροαοίι 1, 602 ροβαὶϊ Ὑ1- 
ΘΘΓΌΒ, ὉΌῚ οβϑῦ: ᾿Απικνέονται ἐπὶ 
ἸΠαλληνίδος ᾿Αθηναίης ἱερὸν καὶ ἀντία 
ἔθεντο τὰ ὅπλα : ατι85 νἱΓ ἀοοίαβ ἴη- 
ἐογργοίαίαγυ : σαδίγὲβ ροδὲξι5 οὐδίαθγο 
οοωρτί. ὃϑεα αἰεϊθαν οὔϊατι 46 δρ- 
ΤΩΪΠ6 ΒΟΒΟῈ5. ΟρρΟβιῖο εὐ δὰ 608 
ΘΟΏΨΕΓΙΒΟ ΔΡῸΑ ΠΟΒΙΓαΓη ἈῺΔ}. 4; 2. 
26: Ξενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς 
Καρδούχους, ἀντία τὰ ὅπλα ἔθετο. 
ὍΠῚ 5811|85. 66 Ζειπῖαβ σοίθην ὅ1ι- 
ϑδίγιωὶ αὐἰνογϑιι8 608. 

Ο(ὐτπὴ τη} 1065. ΒΌΤΩΕΙΒ ΔΥΤΩΪΒ [ἢ ΟΥ̓́- 
αἴποβ τϑαϊοαῃίαν, εἰς τάξιν τὰ ὅπλα 
τίθεσθαι αἰεὶ ΧοΠορμοη ΑΠΔ}0. 2, 
2: 21. Ὁ] [ΘΥΙΌΓΘ Ῥ8ΏΪΟΟ ΠΟΟΙΆΓΠΟ 
Β664 γάᾶῃοὸ {πτθαίπτη δχϑγοϊζαση (]6- 
ΔΥΟΠτΙΒ παρήγγειλεν εἰς τάξιν τὰ ὅπλα 
τίθεσθαι, ἧπερ εἶχον, ὅτε ἣν ἡ μάχη. 
ΘΙΓΉΜΠΟΥ 5, 4,» 11 τη] 65. Παυ]θ115 
Δαναοί : Οἱ μὲν δύο ἐκβάντες εἰς τά- 
ἕξιν ἔθεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς ἔμενε--- 
οἱ δὲ μένοντες ἐξετάξαντο ὧδε. 19) 6- 
Πΐχιθ ὉἈὈ1 ᾿ῃ ΟΥ̓ Π65 το δοῦ! τη }]}1668 
ἴῃ ΔΥΤΏΙ8 σοπβίβύπηίΐ, ἐν τάξει τὰ 
ὅπλα τίθεσθαι αϊοιιπίαγ, ΑΠπα). 2, 
2: ὃ : Καὶ ἀφικνοῦνται---παρὰ ᾽Αρι- 
αἴον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ 
μέσας τὰς νύκτας" καὶ ἐν τάξει θέ- 
μενοι τὰ ὅπλα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ 
καὶ οἱ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων παρὰ 
᾿Αριαῖον. ΘἸΓΩΙΠΘΙ 7,1, 22 θέσθε τὰ 
ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα. π8 Ν]- 
ΘΘΥιΒ νου : ογαϊηθ αγηιαΐ σΟη515- 
ἐϊέ6. (ὐὐἱ αἸΟΙΟΙΙ τοϑροπάθῃξ νοῦθα 
5. 24: ἐπεὶ δὲ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ 
κατηρεμίσθησαν, συγκαλεῖ Ξενοφῶν 
τὴν στρατιὰν καὶ λέγει ταῦτα, πὶ 4, 
2, 20, ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο. 41 

ΨΊρογαΒ νοεῖ : ροϑίχυαηι ογαϊιαία 
αοῖος οἱ σγιιοία σοηϑδίϊί. ὥθυπθε: 
εὐὲ αγηναΐξὶ σἑαηέ Ὀηλ65, τοὶητι5 ΠΟΤῚ - 
τηοᾶθ. Ξπαρογαβῦ Ἰοοῦθ. ΧΘΠΟΡΠΟΙ- 
εἰι8. Ηε]]. 2, 4.12: Ἔν ᾧ δὲ προσήε- 
σαν οἱ ἐναντίοι, Θρασύβουλος τοὺς 
μετ᾽ αὐτοῦ θέσθαι κελεύσας τὰς ἀσ- 
πίδας, καὶ αὐτὸς θέμενος, τὰ δ᾽ ἄλλα 
ὅπλα ἔχων, κατὰ μέσον στὰς, ἔλεξεν. 
Θοααϊαν [Ὁ] 5. 10 ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀνέλα- 
βον τὰ ὅπλα. πα οἰδγββίτηθ δΡ- 
Ρᾶγεῖ θέσθαι τὰ ὅπλα 6586 ἸηΐοΓ- 
ἄστη βιτηρ! οῖξου ἀεροπογο αγηῖα. [1}6 
ἀΌΡΠ ΟῚ υ}8 [ουτητθο βρη, αἱ 
δὶ0 δα βαθβιβίοσο Πδϑβίδμῃ οὖ 561- 
τὴ λιχύα 56 ΡΟΠΘΏΐΕΒ 1 ἴευγα, δὰΐ 
ἀΘροβεῦ5. ΔΥΤΩΙ5 οαβίγα ΡΌΠΘΥΘ, οοηξ, 
Ἀπιοβίονν δῦ Κοθοῦϊν (σεδολϊολίο 68 
σγίοοί. Καϊοσϑισοδθη8 ἢ. τού, εὐ ΓΠπ68. 
ΘίερΡΗ. ν. Τίθημι, Ρ. 2172 Δ.] 
ποα ἀναλαμβάνειν αἰχὶῦ Χοπο- 

ῬΏομ, ἰάθη ἀναιρεῖσθαι τὰ ὅπλα 811 
νοΪπογιηΐ 6586. [ΘΒ οϑύ οἰ Υ 581- 
τη ΡΙΔΐ. Τμερ΄. 7, Ρ. 815 Εὖ, ἈΌῚ ταὰ- 
ΠΕ ΌΓΘ σὍμτι8 ἴῃ ΔΓΠῚΪΒ. ΘΧΘΙΟΘΏΘΔΌΙ 
6558. Ῥυεθοὶριῦ : Τυναῖκας δὲ διεξόδων 
καὶ τάξεων καὶ θέσεως καὶ ἀναιρέσεως 
ὅπλων ἡμμένας. ΌϊΪ ΕἸΟΙΠΙ νΘΓΒΙ0- 
ὭΘΙΩ : ἡνμί6γ 65 απΐοηιν οαϑδίγα ὨΟΌΘΥΘ, 

ΟΥ̓́ἰὔι65 δἐγογο δὲ αὐηϊα 8676 αἷ- 
ιι6 ἀδροηεγο, ταουϊΐο ἰαχανὶῦ ΝΊρΡΘΥΙΙΒ 
δ Εὐπαβοθίατῃ 1. 6.5 1058 νεὼ θέσιν 
1ηςογρυθίαϊαν οὐ, αγηναίο πυϊἐ Θ0Ή- 
δἰδίοηαπην οοἰ, πο Ἰηυασοηαμς δοα 
οῳρθοοξαποίι5 ἠοϑδέϊβ, ηυϊέαγί ἐαη θη, 
ΟΥ̓) οἐμο 1056 οὐ σοηέου φιο δογϑαΐο. 

Ἰεπῖααβ ἐξοπλίζειν αἸοϊίαν ᾿τηρ6- 
Ταῖοῦ, ΑἹ τηη1ῖ65 διμηαΐοβ ΟΔΒΙ115 
οὐποῖῦ δα ργϑ απ, εἴ τθοῖθ Ηδβυ- 
οὔπιβ ἐξοπλίσας ᾿πίοΡρτοίαν ὅπλί- 
σασθαι κελεύσας. Τΐἴδα οϑύ Ἰῃ ΟΥΤΌΡ. 
3, 3, 11: Ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν 
καὶ κατέταξε κάλλιστα. Οὐοπΐξ. 4, 5. 
22. 7.4, τό. Ζουηίδητιβ [πθχ 88- 
[15 Ὀθὴ6 7εῶ60 αγηια Θαρογ6 νου ; 
566 φαποῖο 6 οδϑίγτβ δα]ππροπᾶδ 
ογαΐ. Ηΐϊπο πη8}6 Ἰάρτῃ ἐξοπλίζεσθαι 
νον ἀγα ΘΟΡΘΥΘ, ὑπαίιιθγ6 : τηῦίο 
ΨΈΓΟ ᾿πϑρίϊπ8 ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ΑΠΆΡ. 
1, 7. τὸ αμην αγηϊα οὐρθαϊιγἑ, αἰμμῖη, 
ΘΦΘΥ Οἱέιι5 αγηναΐαγ. χαρά δα αΠΐα ἀο- 
σρδηῦ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν “Ἑλλήνων. 
Μηιΐοβ θη ἀπ ΔΓΙΠΒΉΓ7, ΠΟῚ 
γροθηβοηΐαγ. ᾿Εξοπλίζεσθαι καὶ κα- 
θίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν Ἰπῃρὶί 
Απδ0.1, 8, 4. [πη ]οοὸ ΟΥυτορ. 1; 4; 
18 ὅπλοις ἐξοπλίσασθαι οοάοχ (πΕ]- 
ἴου Ὁ. 1ῃ ΒΠΠἼΡ]6χ ὁπλίσασθαι ταῦ- 
ἰαῖ. (ὐὐπίτα τϑοίθ Ὠαθεΐ ᾳαοα κ[α- 

1: 11 
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ἘΠῚ ΒΘαιαΓ: : Οὕτω δὴ ἐξοπλισάμε- 
νος προσήλασε τῷ ἵππῳ. 64 εἴ8π| 
ἴῃ ῬΥΪΟΓΘ ἴθοο πδίϊναπι ΟὈτποὲ πο- 
ἘΟΏΘΙ γΈΡΌΌΙη, οἵ ροββηπθ Ζααηϊδ- 
ἢπ8 [πᾶρχ ἐξοπλίζεσθαι ὅπλοις 1π- 
᾿ογρυθίαϊαν αγπα ἵπάμοτο. (ἀτθθδα 
ἢος ᾿ρβϑᾷχσῃ δοάδιῃ ἴῃ Ἰοοὺ Χρϑηο- 
ῬΠΟΩ αἰχογαΐ πρῶτον τότε ὅπλα ἐν- 
δύς. Ἰίαφαρ νεῦθα οὕτως ἐπεθύμει 
εὐτοῖς (τοῖς ὅπλοις) ἐξοπλίσασθαι 
Βστῆοδηΐ : ἐαηι οσυρτοδαξ σι ἐδιὲ5 
ΟΥ̓Τῖ5 Τη ρτείϊωπι εαῖγθ. ἢ Ραι]ο 
Ροβῦ ββϑί προσήλασε τῷ ἵππῳ, αὐνεο- 
ἐπι 5 65 Εγίο, Ἰη ο]]θοία Ργροβίοπθ 
ΔΠ]πα σὺν γε] ἐπί. Τία οϑὲ ἴῃ Ἐπι- 
ΤΙΡΙα15 Ηργο. ἔμγ. ν. 466 46 5ρο]ῖο 
Ἰδοπῖηο Ηετοιπ!β : Ἧιπερ αὐτὸς ἐξω- 
πλίζετο, 1. 6. αιοσαθ ᾿ρ86 ἰῷ ρὰρ- 
ἨΔ ΠῚ ῬΓΟΟΊΓΕ 5ο]ο αῦ. Τέθιη ἴῃ ΓρΡΠῃϊρ' 
Ἴδαγ. 202: Πᾶς τις--- ἐξωπλίζετο. 
Ἀθοῦτιβ στ ἴθ ΧΟΠορποηίεξ Α- 
ἨΔΌΔΒΘΟΒ ἰο60 νογθατη Βαάεθι5 1η- 
ἰεγρσγθίαίασ ασοϊησὶ αὐ ργείμιηι, ΔἸ101 
ἤη ργοοϊηποίμτη οαῖγο, ααἱ αγηια ΟἹ -- 
γεγο. αϊσο ρϑββιπηθ σαπὶ Η. 5ίο- 
ῬῆδΠηΟ ΑΥ̓Ττῖδ 8586 ἐπ5 γΏΕΥ Θ, Υ̓ΤΈΟΤΕ 86 
νουίαπί, 5ΟΗΝ. 

τιμᾶν, ὨΟΠΟΥΆΓΘ, ΡΥΘΘΤΏΙΟ ΟΥ̓ΔΤΘ 1,2.2; 
8.59. δυϑ». 30... 07.5.2. τοι δοροις Τ. 

9» τ , »᾿ 
τιμὴ, ΠΟΙΟΥ͂. τιμήν σοι οἴσει 2,1, 17. 

ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν 2, 5» 38. τὴν 
τιμὴν μείζω οὕτως ἑαυτῷ γίγνεσθαι 
πρὸς τοὺς φίλους 6,1, 2ο. τῆς λείας, 
ἉΡσΘη ΠῚ απο] εχ νϑπαϊια ΠΌΘΟΝ 
τα, ργοίμππι 7, 5» 2; 8. 6. 

τίμιος, ΟΑΥΤΒ, 1 ὈΥΘΙ͂Ο 1, 2, 27. 
τιμωρεῖσθαε τινά τινος, Ὁ]ΟΙΒΟῚ ΔΘ ΌΘΙῚ 

ΟὟ Δα], ΡΟ η85 ΒΌτηθ "6 46 8140 
0. 5.» ἢ.58: Ἃ. 23. ὑπέρ τενοςν , 
3, 4. τιμωρηθεὶς ἀπέθανε. ΒῈΡΡΙ1ΕΙ 
ΘΈΠΟΓΙΘ 50] δἴτι5 αϑύ 2, 6, 20. 

τιμωρία, ΡΩΠᾶ 2: 6, 14. 
τλήμων, ΤΩΪΒΘΥ͂ 3,1, 20. 
τοιγαροῦν, ΠΟΔΡΤΙΟΡΙΟΙ 1, 9, 18. 2, 6, 

20. 
τοίνυν, μὴ τοίνυν μηδ᾽ ὅσα, [ΤῸ “ν-- 

αυϊάθπη, ΠΘ ΠῚ, 7, 6. 10. 
τοιόσδε 5. 4, 21 οἷ τοιοῦτος, [8]15. 3,1, 

320 δηποΐ. τοιοῦτοι ὄντες, 6, 4. 8; 6, 
28. 

τοξεύειν, βαριὰ σΟΠΐΟαΘΓΘ 1, 8, 
ἦν Ἐν ὅϑι 

τόξευμα, βαρτία 23, 4. 4. 17. 4» 2: 

τοξικὴ, ΔΥΒ ΒΑ ΟΊ 816] 1, 0, 5. 
τοσοίδε, ἰοΐ 6, 5.10. ἴδιη ῥιιοὶ 2, 4, 4. 
τοσοῦτον, ἰδ} πη, ἢος πιητιτη, ΠΟΙ 

ΠἶἾΒῚ ΠδρΟ ῬΔΊΙΟΔ 1, 3,15. ΠδΟίΘΠΙΒ 5. 

8, 8. τοσοῦτον --ὅσον, ἰϊα---(θα 4, 
τ ψ ΕἸ. 

τότε, ἴΟς [θΠΊΡΟΤΘ, ορῃ. τὸ ἀρχαῖον 1, 
1,6. τότε μὲν ---τοτὲ δὲ, τηοχ---τῆοχ 
6, Ἐς 

τράγεματα, ΕΠ ατῖα 2. 3. τῇ. 8» 8. 9. 
τραπέζαι, κατὰ τοὺς ξένους τίθενται, α1- 

ΨΕΙΒΈ8 ἃ τρίποσι, Ἴ. 3, 22; 22. Ῥοῖ- 
ἰμῳῷ : τραπέζας δ᾽ ἐκάλουν καὶ τὰ σι- 
τία τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν τιθέμενα.---Τἰς ἀλ- 
λοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπειν, δα Α]16-- 
ΠΆΤῚ Τ]ΘΏΒΘΓΩ ΤΟΞΡΊΘΘΓΘ ἢ. 6. νἹοῖ πὰ 
Δ Ὁ Δῆ0 δχβρβείαγβ 7, 2, 232- 

τραχὺς φωνῇ, νΟΥ6 ΔΞΡΕΙ 2,06,9. λίθος 
4, 5..6. 

τρεῖν, τηδίτι [ΠΡΈΤΘ 1, 9, 6. 
τρέπειν εἰς φυγὴν, ἴῃ ἔπρδτη σοηνοῖ- 

ζεῖ 1, ὃ, 24. τινὸς τὴν γνώμην, 8η1- 
ΤΠ 1 8]1Ου]τ15 Πδοίουα 2,1, 41. τρέ- 
πεσθαι, ἴῃ ἔπσδιη 56 ἀδ816 5. 4, 22» 
24. 6, 3, 5.- 86 ΨΟΣίοΓΟ, νἱᾶπι 68- 
ΡΘΙΒ 3, δ 13. τρέπεσθαι φυγῇ, ἴαρα 
ἙαἸἼΔ01 4, 8,1 2. ἐτρέφθησαν 5, 4, 23- 
τρόμοδαν δ ἐπί τινα, ΔΕΪΠ τ ΠῚ Δα] ΟΘΓΘ 
αα Δ ααοιῃ 86. αἀποθης ουαπαμηι 5. 9. 
19. τρέπεσθαι, ἀδνετίϊ 4, 5; 30. 1ἴπ 
ἔαραπη ἄδτα 8] 6 τη 5, 4. 16. 6, 3, 
5: 8»26. εἤΐξετθ 6, 1, 13. ὁδὸς τε- 
τραμμένη, Υἱᾶ αὰεθ νεγρῦ 3» ὅ» 15. 

ὙΜΩ͂Ν ΩΝ οἱ τρεάκοντα ἔτη γεγονότες 

2, 3.11. οἱ μέχρι τρ. ἐτῶν 6, 4,25. 
τριακόντορος, ὨΔΥ]8 {τ]ρΊηΐα ΤἜΠΔΟΙΕΠΣ 

Β» αν τό: ΞΩΒΕ 
τριβὴ, Ἰοπρίου Ὀ5Ὲ8 5,0, 15. Ν 
τριηρίτης, 4ΕΪ ἐγ ΓΘ ΠῚ γΘΒΙ ΣΌΣ 6, 6, 7. 
τρίπηχυς, ΓΘΥΠ ΠῚ ΘΟ ΓΟΥ Τὴ 4. 2; 28. 
τριπλάσιος, ἘΓΊΡ]π8. Ἴ» ἜΘ ΕΣ 
τρίπλεθρος, {τἰτιπι προ γιστη 5, 6, 9. 
τρισάσμενος, 11 ΘΠ ἸΒΒΊΤΗΘ 2, 2; 24. 
τριταῖος, [ΒΥ1Ο 416 5. 2; 2. 
τρίτος. τὸ τρίτον, ἰενίϊππῃ 1, 6, 8. 
τριχῇ. {υἹ]}ἉΥΙΆτη 4, 8, 15. 6, 2, τό. 
τρίχινος χιτὼν, 6 Ρ}Π18 ἃς 5618 δηϊπηδ- 

1ὰπὰ σοηΐθοχία {10 4, ὃ, 2. 
τριχοίνικος ἄρτος, ἱστία ΟΠ ΟΙΠη 7», 

5, 28. 
τρόπαιον ἰτορερτη. στήσασθαι 4, ὅ, 

27. ὅ, 5, 32. εὐπὸ σοπϊξ, ἡ. ὅ. 580. 
τροπὴ, Βίταρεαδ, 1, 8, 25. 4; 8, 21- 
τρόπος, ταοά 8. 2, 5» 20. 23,1. 43. Ὁ. 

6, 2ο. τηοτξβ, ν]28 ΤΔΙΟ 1, 95 22. 
4,.6, 8. 

τροφὴ, νἱοΐι!8, σΟΙΠΠΊΘΑἑΙΒ 1, 1, 9. 5» 
ὅ;.32. 

τροχάζειν, ΟΘἸΕΥ ΟΣ ΟΌΤΓΘΓΘ 7, 3» 46. 
τρυπᾶν, ῬΕΥογαΓΘ, τὰ ὦτα τετρυπημένον 

3.1, 31. 
τρωκτὰ ὡραῖα, Θδβου]οεπία, Θα 118, 1186 
οὐδ σοπιρα πηΐαΓ, ἔγαοῦΒ 5. 3» 12. 

γα ϑς. παν τᾷ 
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τρωτὸς, ΝΌΪΠΘΙΙ 115 ΟὈΏΟΧΙΛΙΒ. 5,1. 22. 
τυγχάνειν τινὸς, 1, 4. 15. 6, 6, 22 οἱ 

παρά τινος 6, 1, 26 ᾿τηροίγατθ Ὁ 
δ] Ιαπο0. τυγχάνω ἔχων, [ουτίβ μα θθο 
ΕΠ 16} 5: δία; 26.: ἔξυχε θυόμενος, 
ΡΝ ἐδουβοαθαῦ 2, 1, 9. ἀνεπαύ- 
ὉὍντο ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, Ιοςο 

ΠΌΘΠ ααϊβατιθ οαϑιι Οσοιρατγαΐ 2,11, 
8. ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν 4, 4, 
24. ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο 
Ππθ ΠυΙΒ] 16 ΠΔΠΟΙΒΟΘ αἰ αγ ἸΟΟΟ, 
2. 2: 17. τυγχάνειν, αὐ] ηρΈ 6, ΠΟ 
ΘΌΘΥΓΑΙΘ ἃ ΒΩΟΡΟ 3, 2, Τθ. τυγχά- 
νειν τελευτῆς, Οχϑίϊηρτι!, οα6 πιουΐθ 
οἱοίοηΐα 2, 6, 20. τῶν δικαίων, 7118 
Β.ῸΠῚ ΟὈΓΠΘΙΘ 791, 320. τυχὼν τότε 
τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν 2, 3: 2. 

τυρὸς, ΘΑΒΘῸᾺΒ 2, 4, 28. 
τύρσις, [ΌΓΥ]5 4, 452. Ὃ»2. ἢ» 68 15. ἢ» 

,3921: 8, 12, 12. 1θιάδχη εϑί πύργος. 
τύχη, ἰοτταπα. ὡς ἔμαθε τοῦτο παρὰ 

τῆς τύχης 59 29 25. 

τυχὸν, ἰογία586 6, 1, 20. 
ὑβρίζειν, εχ Ρδιαϊαπῦα ΔΙ] 16 1 1Π] ΓΒ, 

σΟΠ ΙΉ6]1ο588 ΠΟΘ 5. 8, 1, 23. 22. 
ὑβρίζειν δεινά τινα, ἴοραἸβδίτηθ. 8]1- 
ΨαΘΩΣ ἰγδούαγ 6, 4, 2. ὑβριζόμενος 
ἀποθνήσκει, (αϊββίπηο τπου 5ε- 
ὨΘΙΘ Ρουῖ π Ἴ. ἘΔ. 20. 

ὕβρις, Ἰπ)ανῖα, σατα σΟΠὐτη6]18 Δ] (θυ τι8 
σοπ]πηοίδ, αὐ 6Χ ἸΏ ΒΟΙΘΗΓ18. Ρϑίι- 

Ἰαηῦϊα, οὐϊατη οχ θυϊθίαίθ ᾿πὐθεά τη, 
ἩΠΙΘΡΠΙΝ 9, 1, 2Ὶ. 8. 5» τὸς ;ϑ» τῷ. 

ὑβριστὴς, εχ Ροία]δηῖα ̓ π] αγῖπι8, ἀπ 6 
ΘΟΙΠΡ. ὑβριστότερος οὖ ΒῈρε1]. ὑβρι- 
στότατος 8 9..3...52: 

ὑγιαίνειν, ψ Ιδτο 4: 5, 18. 
ὑγρότης, ΔρῚ ἴα 5 οὖ τη 0]]1{165 5, 8. 15. 
ὑδροφορεῖν, ΔΑΌΔΠῚ ἴδθυτα 4. 5. 9. ἄδρο. 

φόρος, ἡ ἢ, Θ]ΌΆΤη [ΓΘ 5 1Ο. 
ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ, Ῥ]ανία, δατιθ8 605]6- 

ΒΙΘΕ Αι. 2; 2. 

ὑιδοῦς, ὩΘΡΟΒ 5, 6. 27. 
ὕλη, [τς ]065 1, 5» 1. ἴτοπᾶββ, 587- 

τηρηΐᾶ 8, 5».10. Β|1νἃ 5» 2. 21. 
ὑπάγειν, προάγειν, Ῥγοσράεγο, ριθ- 

ΘΕΙ͂Ο 3, 4, 48. 4. 2, τό. ὑπᾶγε- 
σθαι, βυισσογθ 60 ἸΏ Θ]]ΕΓ6 2,1, 18 
ΔηηΟΐ, 2, 4; 23. 

ὑπαίθριος, ΞΘ Έ δ πρόϑαν ἃς δ»: 528. 
ὑπακούειν, 6. 96. Δ. ΊΓΘ, ΤΠΟΥΘΙῚ ρ6- 

ΓΕΙΘ 4, 1,9. 7» 83» 7: 
ὑπαντᾶν, ΟὈΊΔΙΩ ἸΤΟ 49 3; 34. 4, ὕ, 

24. ὑπαντιάζειν, ΟΟΟΌΤΤΟΓΘ ὦ, 5, 27. 
ὑπάρχειν, ὈΓδΟΒίΟ 6586 ΔΙ]ΙΟἸ], 2, 2.) 11. 
"2: Ἰθη ἄθεββθ, ἴδν 6.8 1,1, 4: 
" ᾿ Ἐπὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις 
5.6 » 23. ὑπαρχόντων πολλῶν χρη- 
μάτων ἐν τῇ πόλει ἢ, 1, 27. δλακε- 
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δαιμονίοις καὶ τῶν ἀρχαίων συμμά- 
χὼν ὑπαρχόντων 28. ἐκ τῶν ὑπαρ- 
χόντων, ΡΓῸ ῬΥΘΒΘΗΙΙ οορίὰ 6, 459. 
τοιούτων ἡμῖν ὑπαρχόντων εἰς φιλίαν, 
ΟΠ} ΠΟΡ18. Θ᾽ ΠΒΥΩΟΟῚ οατιβδ ἃτηϊοῖ- 
{181 ΘΟΙΘΩΕΙ δαϑιηΐ 2, 5, 24. ὑπάρ- 
χω κακῶς ποιῶν, δαοῦοΥ 511Ππὶ 17} 186 
59» 5» 9. εὖ ποιῶν, ὈδΠΘΗ͂ΟΙ15. Ρὑ7Ὸ- 
ϑΌρΟ, 2. ,2. 28. 

ὕπαρχος, 8δῖγαρα, 4ῸΪ ῬΓΟΝΊΠΟἾδο. (α]- 
ἄστη ρτδθοδί, 866 ϑῖηθῃ 8]1τ|5 1τη- 
Ῥϑυῖο Βα θοδί Ι, 2,20; 8, 5. 4; 4» 4- 

ὑπασπιστὴς, ῬτοίθΟΙΟΥ, ΔΥΤΎΠΙΡΈΤ, αὶ 
ΟἸΡΘΟ σοΥρτβ ἀποῖβ ἰορὶῦ 4, 2, 21. 

ὑπείκειν, οβθῖ6, 86 ἀθάβγε 7, 7» 21: 
ὑστεῖναι, ΒΞ 65586 2, 4» ἢ- 
ὑπελαύνειν, δαδαυΐαγα Ι, δ, [5- 
ὑπὲρ, βΈΡτα 3, 4, 20. ὑπὲρ τῆς κώμης 

γήλοφος ἢ ἦν, Ἰτητηϊηθραῦ 1, 10, 11- 
ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ λόφος 4» 2, ΤΟ. ὑπὲρ 
γονάτων 5» 4,13. οἱ ὑπὲρ Χερρονή- 
σου, ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷκες 2; 0:2. 
Ἴ. 5.1. τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου, ἰγδῃϑ 
Ι, 1Ο, 14. χιτωνίσκους ὑπὲρ γονά- 
τῶν ἢ; 4513. κυλινδοῦσι λίθους ὑπὲρ 
τῆς πέτρας 4. 7:4. ὑπὲρ Σεύθου, νεΥ- 
Ὀ18 ΘΟ ηθ5 .1»1» 8. Σεύθῃ ἀπηχθη- 
μένος ὑπὲρ ὑμῶν 7. ὅ,54. ὑπέρ τινος 

ἀποθανεῖν, ΡΙῸ 8.140 ποτ 7; 4: 0- 
ὑπὲρ ἑκατέρου, 86 αὐσατηααθ ἰθρθη- 
ἄμππηι, 8, 27. ὑπὲρ Κύρου μάχεσθαι, 
δ Ογταπι τορθη πὶ ΡΌΡΔΓΘ Ι, 9, 
τ: «ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκειη,, 4 ἢ: 

9. ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη 5.21 οἵα. 
ὅ;.2, τ᾽ 

ὑπεράλλεσθαι, {γδτι51}}1γ6 7, 4, 17. 
ὑπερανατείνειν, ῬΟΙΤΊΘΘΓΒ ΒΌΡΘΥ 7. 4.0. 
ὑπερβαίνειν, ὑΥϑΉ51Γ6, ΓΔ ΏΒΟΘΏΘΘΓΕ, 511- 
, ΡΕΓΆΓΘ 7, 1, 173 3» 48: 8, ἢ. 
ὑπερβάλλειν, ΒΌΡΘΙΑΙΘ 4.1, 7: 4: 20; 
6, 8. πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἢ, 5. 1. 

ὑπερβολὴ τοῦ Ὄρους, ΘΔ ΟΌΠΘη ΠΠΟΏΓΪ5 
ἀρ 5. τθτ ον "τὰν -Σ 8. Ἐ0: Ἰ52.5 
ἰτδηβιίαβ : οὐ ἐν τῇ ὑπερβολῇ τῶν 
ὀρέων, ἴῃ ΒΕΡΕΓΔΏΘΙΒ τηοηΐθτι5. 1, 
2: 25. ὑπερβολὴ εἰς τὸ πεδίον, Ἰαρᾷ 
ΤΠΟΏ ΠῚ, ΡΟ 488 {δ ΒΘΙΙΠΟΊΙΠῚ 
οὐαῦ ἴῃ Ὀ]ΔηΙΠΊοτὰ 4, ὅ, 6. 

ὑπερδέξιον χωρίον, Ἰοσ8 ΒΙΡΘΙΙΟΥ 2, 4: 
ἈΠ ν ἀν. 9... 28 8» 7» 31: 

ὑπερέρχεσθαι τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος, 
αἰΐγα ΡΥΟρΡΎΘΑΙ 4, 4, 2. 

ὑπερέχειν, ΒΌΡΥα ΔαΌΔΠῚ ΘΧΘίΑΓΘ 3, 5. 
ἤ. ἸΤΩΤΏΪΠΘΥΡ, (6 ΤᾺΡΒΘ 4: 7» 4- 

ὕπερθεν, ἀαβαρου 1,4, 4. 
ὑπερκαθῆσθαι ἐπὶ τῶν ἄκρων, 56ᾶ6Γ6 1π 

τηοηίθτι8 οἵ οὔδϑεῖνδσθ, μὲ ἀρφογοαΐϊ- 
ΜΉΤ, 5. 2. 1. τινος, ἸΤΩΤΩΪΏΘΙ 8]1- 
ΘΌΣ ες, 15 Ὁ: 

Η ἢ 2 
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ὑπερορία, ἡ, Ἰοοὰ οχίτα Αἰξῖοτο ὅπ885 7. 
κ᾿. 27. 

ὑπερύψηλος, Δ᾽ ΒΒΊΤητΙΒ 3, 5» 7. 
ὑπέρχεσθαι, ΡτΟοΘάθτ 5 ΒΟ» ΘΟ Σ 
ὑπέχειν δίκην τινὶ, Ροθμᾶβ ἄδλτε δϊουὶ 

5» 8.18. 
ὑπήκοοί τινος, ἸΤΩΡΘΙΙΟ δ] ουλι5 Β8Ὁ- 

͵εςἢ 5» 4.6; 5,1,17. 
ὑπηρετεῖν τινι, ΒΟΥΨΙΓΒ 1, 9, 18. πᾶ- 

γΑΙΒ ΟΡΟΥΕΙῚ ΒΙΙΒΙΩ 2, 5. 14. ὕπηρε- 
τεῖν τί τινι, ἢ. 7, 46. ὑπηρετεῖν, βὰ0- 
Ρεαϊίατα 2, 5: 8. 

ὑπηρέτης, ΔαΙΉΙΠ]Β[ΘΓ, 4] ΟΡΘΓΆΓΩ 5.81 
πᾶνϑῖ σ, Ὁ.. 27]. 2:1, 0. ὕὔπι σοὶ 
Ἐ Ὁ), 9: 

ὑπισχνεῖσθαι οὔατα ᾿πῆ. ΔΟΥ. 84 1, 2, 2. 
2, 3. 20. Οὐπῃ πῆ. ργξθβ. 7. 7. 21- 
Οὐτη ἀ ἐθῦνι ἡ: ἄι, 5,8:.. ὐασπα,ξο: 
δΕΒ. ἢ,» ύ,. 26. δῦ. 

ὑπὸ τὴ 6. σξεη. ὑπ ὸ ὁ λιμοῦ ἀπόλλυσθαι, 
ἴΆΤη6 2, 2, 11. ὑπὸ μαστίγων 2, 4: 
25 τοί. 2) δ. ιἀαὖῦ. 5} 1.2, 8. 2: 4. 
24. ὑπό τινι γίγνεσθαι, 5 Δ ουἶτι8 
ΟἸ ΠΌΠΟΙ ΥΘΏΙΡΘ 7, 2. 2: 7; 32. 8) 
Εἴ} 8ἃςο. ὑπὸ τὸν λόφον στήσας τὸ 
στράτευμα, κα τδάϊοθ8 6011151.10,14. 
Οὐοπῆ. 3, 4.37. 1» 4:53 8,2:. 

ὑποδεέστεροί τινος, 4] ἰηζετίοσεβ βιιηΐ 
σοπαοπα δα ἔογίπιηδ 1, 9, 5. 

ὑποδεικνύναι, ΞῈΙΠἄἸσατο. ὑποδείκνυσι, 
Ἰηΐγ8 8. 6, 7, 12 δηποί. 

ὑποδεῖν, ΒὈΠΙραγο. ὑποδεδεμένοι, 68]- 
οΘδΕ], 4] 5] ραῖοβ. Βαθθηΐ ρβαεβ 
4. 53,38. 

ὑποδέχεσθαι, ΘΧΟΊρΡΕΙΘ 6, 5, 31. 
ὑποδήματα, Ο8]ςΕ] 4, 5. 14. 
ὑποζύγιον, Ἰαπηοῃξαμη, α0α] ΒΆΓΟΙΪΠΔΒ 

πεξ » βογία! ναὶ πεῆϊ. τ. 6.0... Ὁ»:Ὁ» 
τυ. 

ὑποκαταβαίνειν, ῬΡαυϊθΠνγ ἀδβοσπάεσγε 7, 
4 ΧἹΣ 

ὑπολαμβάνειν ΘΧΟΊΡΕΓΙΘ, τοὺς φεύγοντας 
1,.1, 7. ΟῚ δυϊθαβ 1ἢ νερὸ ὑπο- 
λαβὲ Ρδββίτηθ ἰηΐογργείαϊ ὕπο- 
νοήσας. ἘΣΧΟΙΡΟΓΙΘ αἸσΕΠΐθιη 2, 1,15. 
3, 1..31. ὑπολαμβάνειν μεταξὺ, 1η- 
[ΟΓΡΘΙ]ΑΥΘ 811π|85 ΒΘΙΤΠΟΏΘΙΩ 23. 1.» 27. 

ὑπολείπεσθαι, ἃ ἴθ γΥ9ο ΤΟΙΙΠΑῸΪ 1, 2, 25. 
4. 3. 25. 4:.75»ὄὄδ 15: 7- 2: 6. τινὸς, 

Ῥοβὲ δ: αθιη 6586, Ἀθ 6588 Ὁ Δ]167π|0 
π᾿ » 82. υ]δύθριδν 

ὑπολόχαγοι, ΒΘου Πα] λοχαγοὶ 5. 2, 12. 
υἱαθη ξεν 6586 φιὶ αἰΐαβ αἰομηέμγ πεν- 
τηκοντῆρες, ηιι αἰϊηιϊαϊδ δοηζιῖα 
»τγωβιηΐί. 

ὑπολύεσθαι, ΞοΙνΕΓ8 ο]οεατηθηίδ ΓΝ 
13 δῃῃού. 

ας φρο ΜΝ ΤΉ ]]6τὴ, τηϊά τὴ ΠΕ] 
ρὶ αὐ, χὰ 

ΙΝΌΕΧ απ ΟΞ. 

ὑπομένειν, δι 5ἰβίθτα 3, 4, 21. 4, 3, 
15. 6, 5, 26. εὐπὶ δοςι8. δβχβρθο- 
ἐπο αὐ τ ς 

ὑπόμνημα, αὐτηοηϊεῖο 1,6, 3. 
ὑποπέμπειν, αυιδοτειώξικον τηἸ δέου 2, 4; 

2. 
ὑπόπεμπτος, ΒΌΟΥΠΔίι5 2, 3. 4- 
ὑποπίνειν, Ἰαγρὶιᾳβ ὈΙΌΘΥΘ, ΒΌΡΌΣΒΟΓα, 

7». 3ν29- 
ὑποπτεύειν, ΒΌΒΡΙΟΔΙΕΙ, 1, 1. οὔτ ἰπξ. 

3.1. 2, 3» 13. αὐ μὴ 8664. ορῖν 8. 
1. 

ὑποστρατηγεῖν, βεοηπτη στρατηγὸν 
6886 8. 6, 36: 

ὑπριζερίάγηκμνν Ἰεραξβ ΠΩΡΘΓΘΙΟΥΙΒ 3, 
᾿. 22. 

ὑποστρέφειν, τενεγ] 6, 6, 8. ὑπο- 
στραφέντες ἢ, 4, 18. οἰπαθγο 2, 1, 
18. 

ὑπουργὸν τῷ ἀποπήγνυσθαι, σΟἸἔΟΡΘΠ5 
Δα 5. 8, τι 

ὑποφαίνει. ἡμέρα, ἸΠμαοΟΞοἰδ 2, 2. 1. 4» 
Ὡς] 7- ἕως 4. 3. 10. 

ὑποφείδεσθαι, ΡΆΤΟΕΓΕ 4, 1, 8. 
ὑποχείριον γίγνεσθαι τοῖς πολεμίοις, ἴπ 
πἰήρ: Ροϊοβίδίεμη γ θη 3, 2, 3. 
7. 6, 43. 

ὕποχον τῷ θεῷ, απο ἴῃ ἀεἰ εβὲ ροίθ- 
βίδίβ εὖ δι θΙ Υ]Ὸ 2, 5. 7. Οὐμι ροπϊί. 
ΒΟ Ών] Ῥεῦβ. 24, βασιλέως ὕποχοι 
μεγάλου. 

ὑποχωρεῖν, ΟΘ6γ6 1, 4, 18. ΤΕῸ 66- 
ἶοτθ τὸ 9.5 1ῆς Ῥτοοεετο, ϑηΐθοο- 
ὅδγ6 4, 5. 20. 

ὑποψία, ΒΟ ΒΡΙΟΪΟ 2, 4. το; 5. 1. 
ὑστεραίᾳ (τῇ) 2, 2, τ εἴ εἰς τὴν ὕστε- 

ραίαν 2, 3.3 25 ΡῬΟΒΙΓΙαΙΘ. τὴν ὕστε- 
ραίαν 3. 5 9: 13. ᾿ 

ὑστερεῖν τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, 
ααϊπίο 16 ροβῖ ραρτιδιπ ψϑηἶ 8 1, 
ἢ. 12. 

ὑστερίζειν, Ἰεπέϊτι5 ἀρΌΓΘ ὕ, τ, 18. 
ὕστερος, ΡΟΒΙΘΓΙΟΥ. ὕστερος προσιὼν 2, 

2, 1. ὑπέμενον ὕστεροι 3, 4: 21. 
ὑστέρα ἡμέρα τῆς συνόδου 6, 4, 9. 

ὑφειμένως μάλα, ρΡεγαᾳαδπι ἀθτηβ86 7, 

1.1 
ὑφηγεῖσθαι, ῬΥξοῖνα, ἀρτήθη ἀπ ΘΓ 4, 

1.7 εῖΘ. ΕΣ ΣΕ 
ὑφιέναι εἰ ὑφίεσθαι, σεἄδΓγθ, ΠΟ ὉΓΡΌΓΘ 

4. 4; 26. ΥΕΙΏ158515 6556 ΔΏΙΤΩΙΒ 3, 2 
2. ΘΟΠΟΘδΓΟ 2» 5» 5. Ὁ; Ὁ. τ Ὁ 
ΒΕ τη Ἰ τον 6, δηϊσπηθτη ἀθΕΡΟΒ ΕΓ 2, 
{1 

ὑφίστασθαι. ὑποστῆναι αὐτοῖς, ΓαΒΙΒίΕ ΓΘ 
1Ρ515.2, 2,11. ὑποστάντες, οὐτὴ 58Ὁ- 
ΒΕ Π5Βθηΐ 4,1, 14, ὉὈῚ ΠΟΤῚ Τ]Θ]ἸΟΥΕΒ 
ὑποστήσαντες, ΡΥΈΘΟΤΘΞΞΟ Ρ81]10 δηΐβ 
ἀριστήσαντες, αἴ ὑφίστασαν 4, Ἶ; 9. 



ΙΝΌΕΧ ΘΒ ΟΌΞ. 

ΡΓῸ ὑφέστασαν. ὑποστῆναι τὴν ἀρ- 
: χὴν, ΒΌΒΟΙΡΕΙΕ ἸΠΊΡΘΥΙΠῚ 6,1,10, 31. 
ὑποστὰς, 4] ἴῃ 56 ΤΘΟΙΡΙΐ, 58 οβοσί 
4:1.26. ὑφίστασθαι, 86 ΟΠΈΓΓΕ 4,1, 
27. 

ὑφορᾶν, πυιβροοίτιπη ΠΔΌΘΓΒ 2, 4; 1Ο. 
ὑψηλὸς, αἰίτιι5. ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ 23, 4.25. 

ἥλλοντο ὑψηλὰ 6,1, ". 
φαγεῖν τῶν κηρίων, 46 ἴαν!]5 σΟΥΊΘΕΥΘ 

4: ὃ, 2ο. τὸν ἐγκέφαλον 2, 2, τύ. 
φαιδρὸς, Ὠ]]ΑΓ1Β 2, 6, 11. 
φαίνειν, οδίθπ6γθ. τοῖς φήνασι θεοῖς 

τὰ ὀνείρατα 4, 3,13. φαίνεσθαι, 86 
οβίθηθγο, ᾿ῃ σοηβρθούπῃ ΡΓΌΘΙΓΟ 2, 
1.2. 5.7.24. ΘΟΏΒΡΙΟΙ, ΔΡΡΆΓΕΙΘΙ, 
6,1. ἐὰν μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσ- 
θεν φαίνηται τὸ 5. ΤΟΙΣ ὀἸπ ΒΘΡΠΌΣΣ; 
5:10: ἐκ ἜΝ ΚΑ ἰδιώτην φανῆναι 
ἡ. ἢ. 20. 1. 6." γενέσθαι. 7. 5, τό ἀ- 
σχολίαι ἐφαίνοντο. ὑπουδνάρειδε καὶ 
πηλοῦ φανέντος, ΔΏΡτΙΒΌ1Π15. Ἰαοα 6 
ΘΠΊΒΟΙΒ ἃ, Ε, 7. Οὐ ΡΠ ΠΟ. 2. 5. 
πο τπΠ 28: Οὐὑυπῖιὶ ἴηΐ-. κ᾿..7;"5. 

φάλαγξ, δοῖε5 Ιηϑίγιιοῦε 1, 2, 17; 8, 17; 
ΙΟ, ΙΟ. 2, 3.3. ἀντιπαρατάττεσθαι 
φάλαγγα 4, ὃ, 9, ῸἈΌῚ το 6δβὺ τάττειν 
εἰς φάλαγγα. 6, 5, 25, ἐπὶ φάλαγ- 
γος ὑφηγεῖτο Δπῃῃοῖ. ἐντὸς τῆς φά- 
λαγγος 6, 5, 7: 
ἀανερὸς ἢν πειρώμενος, τηδηϊΐοδίο ὁ0- 
ὩΔΌΔΙΌΣ 1, 9,11. φανερὸς γίγνομαι 
ἐπιβουλεύων, ΔΡουΐθ ἸΠΙΙΟΥ 1, 6, εἶ 
τὰς ὠτειλὰς (φανερὰς) εἶχε τ, 9.9 6 
φανερὰ ὁδὸς, νἱὰ ατι88 Θββθῖ 1ῃ σο0η- 
την 4.1,23. ἐν τῷ φανερῷ 1. 3, 

δα ρῶν πλουτοῦντες, 41 ἄϊνὶ- 
ἕω 5.185 ΠΟῚ (ΒΒ ΠῚ] 1, 9, 19. 

φαρέτρα, ῬΒδΓοίγα 4. 4, τό. 
φάρμακον πιὼν πυρέττων, 5ιιτηΐο τη661- 

ΟΔΠ θηΐοΟ οὐτὴ ἔθ τα Ἰαθοταγοί 6.,4,11. 
φαρμακοποσία, τηθα!οαΙη θη] Ροίϊο 4; 

8ι...91: 
φάσκειν, ἀἸΠΘΙ6 4. 4.21; 8, 4. 5. 8,1. 
φαῦλον (οὐ) πρᾶγμα, τοὸ5. παπα οοη- 

ἰθιηηθπαᾶ 6, 6, ΤΙ, 12. 
φέρειν, ἴεγγα, ἄποοιο, διοευδας 8,» Ἐν δ: 

Δαουγθ, οἷο ,“Ῥγωααϊογῖδιι ἀπε τυ χίδε 
φέρειν καὶ ἄγειν, ργεράδηϊ, ῬΟΡΌΪΑΤΙ 
2,0, 5». ἀ ἴοιζα, ἡ γῆ κριθὰς 6, 4, 
6. τιμὴν, ὨΟΠΟΙΘΙΏ ΔΙΈΓΓΕ 2, 1. 17. 
φόρον, δασμὸν 5, 5, 7: 1Ο. μισθὸν, 
ΘΟΟΙΡΟΥΘ 1, 3. 21. φέρω χαλεπῶς 
τοῖς παροῦσι πράγμασι, 5[αϊιι5 τ6- 
ΤΠ], 4111 ΠΌΠΟ δδβῦ, Τη6 1816 παθοῦ 
Ἐν. Μοᾶ: ὅ, 6; τ... ἡ. 4; 
Ῥάξβ. [ΕΥΤΊ, ῬΥΘΘΟΙΡΙ ΔΙῚ 1, 8, 20. 3» 

3. τό. 4; 2: 3:3 Ἴ: 6, 14. 

φεύγειν, ἘΧΒΈ]ΘΠΙ 6586 1,9, 9. 5» 3» 7: 
ΠΣ. 853. ἐκ τῆς ἰδαν πλέα Ἐγεδδ δ. 
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οὔτε φεύγοντες οὔτε ἀποδιδράσκον- 
τες 7.0,36. Ν΄. ᾿Αποδικράσκω. πε- 
φευγὼς, ἴυρα ΘἸαρϑιι8 4, 2,17. τὸν 
θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου 
ἂν τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις φεύγων 

ἀποφύγοι 2, 5, 7. ἐλαφροὶ ἦσαν ὥ- 
στε καὶ ἐγγύθεν φεύγοντες ἀποφεύ- 
γειν 4, 2, 27]. [ἴ,οοο5. ΒΠη}]Π]ΠΠη05 
Ηοη. 1]. Ξ, 81, Αὐϊδίορῃ. ΑἿἢ. 178, 
ΝαΡυ τό. Ηουσθδί.: 4. 25: 5.08» 
οοὨα]} Ῥογβοη. δὲ Ῥῆωῃ. 1221, 
ΔηΙτηΔ αν ου ῦα 16 ΒΙΠΊΡ]1Ο] ν 0 6ο- 
ῃϑίατη, ΟΟΙρΡοΟβιίο οἰεοίαστη 5]6Ὲ1- 
Ποδτ].} 

βσστ, αϊοο. ἔφασαν ἁλίσκεσθαι 5, 2, 
"ἃν 18. “πἰλθυθ, οεπόθο ὁ; ὕ, 

ὩΣ ἔφασαν, ΥΥΤΏΟΥ ΕἸἴδΐ 2, 1, 14. 
βουλεύεσθαι ἔφασαν 6, 2, 8. οὐ 
φαίη πορεύεσθαι τ, 3, 7. οὐκ ἔφα- 

’ » ᾿᾿ 

σαν πορεύεσθαι 4, 5. 158. οὐκ ἔφη 
σπείσεσθαι ἢ. 4, 22. 

φθάνειν. φθάσαι καταλαβόντα, ὈΥΟΥΘΠῚ 
ΟΟΟΘΏΡΘΓΘΙ, 3,14. 5.06.9. ἁρπάσαι 
φθάσαντες ΦΟΝΕΙ͂Σ φθάνουσιν ἐπὶ 
τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους, 
οἴ 4υδπλ Πιοϑίθϑ ρθυνθημαηῦ 1ῃ 
ΟΔΟΙΠΊΘη 23, 4;49. φθάνει ἡμέρα γε- 
νομένη αὐτὸν πορευόμενον, ὈΥΤ1Ὸ5 1}- 
Ἰυχὶῦ ααδῃ 60 Ῥϑυνθηϊσοῦ 5, 7, τό. 
φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν, αἱ 
ῬΥδονου αυθηΐ 1Π] 0118 586 Δ οί ΓΟΒ 2, 
5» 5. 4,1, 4, 21. φθάσαι βουλόμε- 
νος πρῶτος 3, 4, 2ο. φθάνειν τι, 
ῬΓΟΙΪΘ 86. ΠΘΙΘΥΟΥ ΡΟΥΆΡΘΓΘ ύ, 1, 
8: 

φθέγγεσθαι, εἴαίροτο, ὧδ αφιΐία 6, 1, 
252. ΟΔΏΘΥΓΡ, Οἷ6 ἔπιζξ 50Ή0 5, 2, 14. 
6, 5, 27. ΘΟΠΟΪΔΠΊΔΙΘ, αἷ6 ηυλιἐλθι5 
ἦν ργοίψωηι γιιοηέλθιιδ τ, ὃ, τ8. 4, 5. 
18, τητϊιββιίαγθ, δ ρτοζογθηίιθιδ 
Τ6Π ἴῃ ψα]στιβ 6, 6, 28. 

φθείρειν, ναϑίαγθ 4, . 20. 
φιάλη, Ραΐεγα 4, 7. 27. 7» 3» 27. 
φιλία, ΔΙΩἸΟΙΠΙΑ. διὰ “φιλίας ἰέναι 3, 2, 

ὃ. φιλίας ἕ ἕνεκα τῆς Κορύλα,ύ,τι. 

φιλίᾳ τῇ σῇ Ἴ, 1, 29. 
φιλικὸς, ΔΙΛΙΟΙΙΒ 4.1. 9. 5» 5» 25- Φι- 

λικῶς 6, 6, 35. 
φίλιος, διηϊοιιβ 1, 6, 3. φιλία χώρα, 

[ΘΥΓ8. Ῥϑοδῖδ, ΔΘ Θ 1 ΔΙΩΙΟΟΓΊΙΠῚ 1, 3.14. 
πόλις 5. 7. 32. φιλία τ, 3, τὸ 8}- 
τϑ δ: 2; 2; 20.127: 51} δ. ἠφυλέῶ 
Ἰᾶ. 7, 3513. φίλιον χωρίον, στρά- 
τευμα 5, 7.13. ὅ, 3, 22. 

φίλιππος, τοὶ δαμθβί 8 ΒυἸΟΒΊΙΒ 1, 

τ α δ ῤριρν 
φιλόθηρος. γοπᾶπαϊ βἰπϊοβαδ 1.05: 
φιλοκερδεῖν ἐκ τοῦ ἀδίκου, Ἰπογάτη ΠΔΡ- 

ἴδγθ οΧχ ΥΘ 8 1Π] 150151, 9, τύ. 
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φιλοκίνδυνος, δ Ρεογο]α βαθεαπᾶα 
ῬΙΟΙΗΐτΒ 2, ύ, ἤ. πρὸς τὰ θηρία τ, 
9: 6. 

φιλομαθὴς, ἀἸδοοπα] σπρΙάτι5 1, 9, 5. 
φιλονεικία. ξΟΥ] ΕΟ, βἐπαϊαπι, 8105 

ΒΌΡΘΓΔΠΝΙ νἰτίαία 4, 8, 27. 
φιλοπόλεμος, Ὀ6111 Βτια]ΟΒ 5 2, 6,1. 
φίλος. φιλαίτερος 1, 9, 29. 
φιλόσοφος 2,1. 12. 
φιλοστρατιώτης, ἀπΧ τηϊ]Ἰ τ ΔΙΠΠΔΠ5 

7. 6, 4, 39. 
φιλοτιμεῖσθαι, ξοτην]δῦοηθ6 ατιοὶ 1, 4, 

φιλοφρονεῖσθαι ἀλλήλους, 56. ᾿ΠγΊΟΘΙῚ 
ὈΘΠΙρτΘ Θχοῖροῖθ 4, 5, 324. 80 3ο- 
1υΐθ, Ὀεπονο θη !]8γὴ βτιατ α6ο]ατα- 
Τοῦ 2, 5,9 27. 4- 8» 29, 32. 

φλυαρεῖν, ΠΙΊΙΡΑΓΙ 3,1. 26, 29. φλυα- 
ρίαι, Τττιρδθ 1, 3,1 18, 

φοβεῖν, ΟΝ ΑΣ θν Τῆς 
ΤΉΘΙΒ 2, 6, τ4 εἴα. 

φοβερὸς, ἀουτΊὈ]Πς, ὁρᾶν 3, 4. 5. φο- 
βεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν, τηθίτππῃ 1Π- 
σα] δηΐ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ ΗΘ -- 5. 7. 2 

φόβος ἔκ τινος εἴς τινα, τηθίτιι85, 4ΌΘΙΩ 
4118 ΔΙΤΘΥΙ που 1, 2, 18. ἀπό τι- 
νος ἢ, 2, 37. ἵνα τοῖς Ἕλλησι φό- 
ος εἴη---στρατεύειν 2. 4; 8. φόβον 

παρέχειν τοῦ στρατεῦσαι 2, 1, 18. 
φόβων προσαγομένων. γϑῦτιβ 86 (εΓ- 
γΈπαστη Δα Π101015 4,1, 22. 

φοινικιστὴς 1, 2, 20 Δηποΐ. 
ἜΜΕΝ Ραπίοθιιβ. χιτῶνας 1, 2, 

τό. 
φοῖνιξ, ῬΑΙΤηα αὐθον 2, 3,1τὸ τῆ 
φορεῖν, σοϑίαγξΙιτ, 8,290. 7, 4.4. ξύλα 

"5.56. 
φόρος, {τϊθτιζιτη 5, 5. 7. 
φορτίον, ΟΠ 7.1; 37. 
φράζειν, ΤΩΟΠΘΙΘΊΙ, 6, 3. 2, 3.3. 1π61- 
ΘΟ 2, 4,18. 4. 5. 20, 34. 

φρέαρ. Ραΐδιιϑ. τὸ μὲν στόμα ὥσπερ 
φρέατος 4. 8» 28. 

ρονεῖν, ΒΆΡΕΙ 2, 2, 8. πλεῖον, 6, 2, 
18. φρονεῖν μέγα ἐπί τινι, Δ χα ΤΘ 
ἸΠΗ͂ΔΥΙ 3,1, 27. μεῖζον 5: 6, 8. 

φρόνημα, Δ.ΪΤητι5 ἸΠΈΘΥΓΙ ΓΒ, οὐηβάρη- 
[ἃ 3,1, 22. φρόνημα πάτριον, Δ}]- 
ΤῊ τηδρΉ {τι 0 τη δ]οΥθτι5 αἰρτια 2, 
5ι.τος 

φρόνιμος ῬγΥτϊάθη5 1, 1Ο, 7. 
φροντίζειν, 50]]Π1οΟἸδπΠΔὶ 6556 2, 3, 25. 

ΟΌΓΑΓΘ 2, 6, 8. 
φρούραρχος, ταὶ] τ ῬΥΕΘΒΙ ΑἸ ΑΥΙΟΓΙΙΠῚ 

ῬΥϑοΐδοίπιβ 1,1, 6. 
φρουρεῖν, οπιδίοαϊτο το ϑονόδτες ὅθ. 
φρούριον. εἰς φρούρια; Δ ἸΟΘΟΙΤΙΠῚ 

ῬΥΦΟΒΙΟΙΑῚ, 4, 15. 
φρύγανα, Ξαττηθηΐδ 4. 3. 11. 

φοβεῖσθαι, 11- 

φυγὰς, ΘΧΘ1]1,1,0; 2. 9. 
φυγὴ, ἴαρα. φυγῇ λείπουσι το χωρίον 

4) 2:12: ΘΧΒΙ πῃ 7 1» 1» 57: 
φύειν, σίστπιοεγθ. ὅσα ὧραι φύουσι 1, 4, 

Το. 
φυλακὴ, ῬΥΟΟΒΙΟΙΌΓΤΗ 1. 1, 6; 4: 4. 2, 4: 

17. φυλακαὶ, ΘΧΟΙΌΙΕ 2,1, 40. ἵνα 
φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις 5.» ἢ.» 31. 
φυλακὰς ποιεῖσθαι, ἜΘχου 185 σΟμΒ811- 
ἴπογ8 0, 3, 21. φυλακὰς φυλάττειν, 
ΘΧΟΌΌΙαΒ ΔΘ 2, ύ, το. φυλακὴ 
σδαίο 7, 6, 22. 

φυλάττειν τινὰ, ΟὈΒΘΟΓΨΑΤΘ ΔΠΠΤΙΘΠῚ, 
αὐογϊοηαϊ οαπδα 4, ὅ, τι. φυλάτ- 
τειν τὴν εἰσβολὴν. ῬΓΕΘΒΙΙΟ ἴθ ΠΟΤ 
ΔαΙ ΠΏ 1, 2, 21, 22. φυλάττεσθαι, 
ΘΆΨΘΓΘΊΙ, 6, 9. 2; 2, τύ: ἢ τ πὶ 
ΟΌΓΆΓΘ 56 Θαβίοα]Θ ΠππΠ} 6, 4, 27. 7: 
σὲ τ: 

φυσᾶν, Ἰῃῆδγα 2, 5, 9 
φυτεύειν, Ρ]αῃΐαῖΘ 5, 3» 12. 
φωνὴ, πηρια, ΒΘΥΠΊΟ 4; 8, 4. 
χαίρειν ἐᾶν, νΆ]ΕΓΘ ͵αῦθοτθ, 7 7» 3: 23. οὐ 

χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε, ΠΟῚ ἴτα- 
ΡῬΌΠΒ 5. 6, 22. 

χαλεπαίνειν, ξΕΟὙΘ ἴΟἸὙΘΊῚ, 5, 11. τινι 
Ι, 4, 12. τινι ἕνεκά τινος 5.» 8, 20. 
τινί τινος 7. 6, 32. τινί τίνε ἢ,» 5: 
24. ἐχαλεπάνθη 4. 6, 2 Δ: ποΐ. 

χαλεπὸς, αὐσιιβ, Οἵ] π8 ΤΠΟΓῸ8 8118 
ΒΠΐ ΤηΟ]6801 2, 6, 9, 12. ἐχθρὸς, 
ΘΎΔΥΙΒ ἸΠΙΠΉΟΙΙΒ 1, 3,12. κύων, ἔε- 
ΤῸΧ 818 5. 8, 24. τὸ χαλεπὸν τοῦ 
πνεύματος. Υἱβ 86 5ξον 118, Παΐα5.4, 5, 
4. ἀιθῆς}115, πορεία, 5. 6, το. χω- 
ρίον, Ἰοσὰβ οαρία α1Π 1} 4. ὃ, 2. 5» 
9 Ἐῆ:. πρόσοδος 5» 2» 8: χαλεπὰ μὲν 
τὰ παρόντα, ἰδτηροΙᾶ, ἴῃ α1|88 ΠῸΠΟ 
ἸποΙαϊτητιβ, βηξ Ρ]οηᾶ ΡΘΡΙΟ]ΟΓ τη 
2.2.2. πάνυ χαλεπῶς. τη ΧΊΤηΔ ΟΌΤΗ 
αἰ ευ]ίαΐα 5,3.12. κάμνω 3, 4: 47. 
ἔχειν 6. 4. τό. πρός τινα, ΒΘΟΘΏΒΕΙΒ 
ΔΘ] 7, 5» 16. φέρειν τοῖς παροῦσι 
πράγμασιν, 3, 3. 

χαλινοῦν, ἔγΘΏΔΥΘ 2. 4» 35- 
χαλκώματα, νᾶϑ88 ϑ6:η688 4:1; ὃ. 
χαράδρα, αἴνει ν8}}15 3, 4»1, 5. 4» 2» 

3... .8»2, 8» ἀξ τσ, ΘΔ ῸΣ 
χαράκωμα, ψ ΔΙ] 111, ΒΘρ πΠ 5; 2; 26. 
χαρίεν ἐνθύμημα, Ἰορ46 ᾿Ἰηνοηύθτη 3, 5, 

δδς 
χαρίζεσθαι, φσταῖιῇοδτ!, Βταία μη ἔδοθσα 

2, 3» 19. 7. 6, 2. - τεῦέ πε ἃ. ἂν Ὁ. 
πρίϑ» δ: αὐτῶ θυμῶ," 1γὲθ ΟὈΒΘΟᾺΪ 7,1, 

,25: 
χάριν εἰδέναι, σταίϊατη ὨΔΌΘΓΕ, απήηιο, 

86Ἃ] ἀποδιδόναι, ΒΤ Ιδτη ΤΘίοσγθ, 76 
Ι, 4:515- χάριν ἔχειν 2, 5: 14. δ. 

26. τοῖς θεοῖς χάρις 3. 3, 14. 

κε ἀρϑνεις ερλφο νυ: 



ΙΝΌΙΧ ἀπ Οσ . 

χειμὼν, ἰθπηραδβίαϑ, ῬΙΌςΕ]]ἃ 4,1, 15. ῥ᾽ 

Βα 75. [πρὺβ 1; ἢ, δι ἘΣ 

14. 

χείρ. εἰς χεῖρας ἰέναι, τη ηΠ18. Θ0η86- 
ΤΟΙ 4, 7» 15. ΔΟΟΘΑΘΙΘ δα Δ) ΌΘΊη, 
ΘΟΠΥΘΗΠΘ 1, 2, 26. εἰς χεῖρας δέ- 
χεσθαι, ᾿οϑατη ᾿πηρϑίαμη σΟτΏΪΠ118 
ΒΒ.ΠΘΓΘ, ἴα μ ηιωλῖι5 ΘΟΉ ΒΟΥαΉΐ 4. 
3,31. ἐξ αὐτῶν τῶν “χειρῶν “διέφυ- 
γον ύ, 3» 4: ἐκ χειρὸς, σΟΙΏΪΠΤΙΒ 5; 
4. 253. ἐκ χειρὸς βάλλειν, τηδηιὶ 18- 
θα πὉ1 2. 3; 8. 

χειροπληθὴς λίθος, 1818 τηδρττι5, φοΐ 
ἩλαΠ μη, ἡηρίοί 3, 3, ΤΊ. 

χειροποίητος ὁδὸς, νἱα τητηύα 4: 2» 5. 
χειροῦσθαι, ἴῃ βιιᾶπι ροίαβίαίθιῃ τϑα]- 

Β6Γ6 7, 3,11. 
χείρων. χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ 7.6, 4. πρὸς 

ἡμῶν 39. 
χηλὴ, πηρτ]ὰ. τοῦ τείχους ἢ, 1. 17 8}- 

ηού. 
χθὲς, ΠοτῚ 6, 4, 18. 
ΝΣ πίστη 1, 5. 7: 6, 1; 9. 27: 

4; 5» 25: ξηρὸς, [-ππ 4, 5» 38: 
χιλοῦν, ἴῃ ρᾶβοῖια ταϊζθυθ, ΡΆΒΟΘΥΒ 7: 

ὩΣ 21 
χίμαιρα, σαθγθᾶ 2: 2.12 

χιτὼν, [πη], 1 5.9: ἡὰν περὶ τοῖς 
μηροῖς, Ὀγδδοθδ ΠΑ ΤᾺ: 

χιτωνίσκος, ὕπΠΙΟτ]8 5» 4: 13. 
χλαμὺς, ρΡϑηπ]ἃ 7, 4: 4. 
χοῖνιξ 1, 5», 6 Δηποί. 
χοῖρος, ῬΟΥΟΙΙΒ 7,» ὃ, 5. 

ΕΙΠΤΙΒ. 4. 5.,.21. 
χορεύειν, ἰΥἹΡΌΘΙΔΓΘ 5)» 4» 17- 
χόρτος, στᾶτηθη, ρα αΪσ τὴ 1 ππτηθ ΠΟΥ Πὴ 

1, 5.» 5- κοῦφος, [ΠΌΠΩ 1, 5» 10. 
χρήζειν, γ61161, 3, 20; 8, 22 6ἴς. 
χρήματα, ῬΘΟΊΙΠ186 1, 2. 27. 6,4, ὃ. 7: 
ΠΡ πα 2.. 4:27. 7..06. 41: 
5: ἘΠ ΓΩ. 

χρηματιστικὸς οἰωνὸς, διιστι τα α110 
ααδοβίμϑ Ρουθηα τα 6, ,Ἰ, 22. 

χρῆσθαί τινι εἴς τον, 4. ἡτι:. - περὶ τὲ 2, 
Ὁ Ἐδ. ἢ 

χοίρειος, ΡΟΓ- 

ἐὰν ἡ πρᾶξις ἡ πϑραθαδα 
οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο 1, 23, 18. 
τινί τι, ΔἸϊουιι8 Οροσα αὖ ἴῃ δα ἃ 
ΓΘ 3,1, 40. 4. 8, 11. χρῆσθαί τινι 
ὡς ἀνάνδρῳ, ΔἸ πιοπὶ {τδοΐᾶτϑ πὖ Πο- 
ταϊπθη ἱπ θ ΟΠ] πτὴ εἴ ΘΕ τηϊπαύπιπη 
τι 6, 25- 3.1, 830. ἐχρῶντο αὐτοῖς 

ἀκοντίοις 4, 2, 28. φίλῳ μοι χρή- 
σεσθαι ἢ, 2. 25. ὅπως ἡγεμόσιν εἰ- 
δόσι χρησαίμεθα 4. 1, 22. πιστοτά- 
τῷ 4: ὯΣ 8. 

χρήσιμος, Ἀ618, 1.6.1... ὅσαι μὸν ὑμεῖς 
χρήσιμοί ἕατε 2. 5» 22. 

χρίεσθαι, 8586 ἸΠΌΠΠΡΈΓΘ 4, 4: 12. 
χρίσμα (νΕ] ροίϊπι5 χρῖμα), ΟἸΘ ΠῚ 4, 4: 

4171 

13. το ΡΥ ἐγ οαίαν οὔ ὉΠΡΊΓΕΙ σΟΥ- 
Ρυ8, αἸνθυβιιη ἃ μύρῳ. δηηοῦ. 

χρυσίον, ΔΌΓΆΙΩ οἷ ᾿μ77115 ΟἹ Οὲ5. 1,1,0. 
χρυσοῦς, ῥΥΟΡΥΊΘ ΔΌΓΘΙΙΒ, ΘΧ ΔΙΌ, 564 

5» 3. 12 υἱαϊοίι" 6586 ἐπίχρυσος, ἴπ- 
ΔΌΓαίτ5, ΔηηοΟΐ. 

χρυσοχάλινος, ἴΓΘΠΙΒ ΔΌΥΘΙΒ ΟΥ̓ΠΑΙΙΙΒ 1; 
Ζ. ὩΠ: 

χώρα, Ἰοστ5 4ιθπη ατι18. Οὐ ϊηθῦ ἴῃ οὐ- 
αἸΠ6 5. 8016 1, 8, 17. 4, 8, 15. κατὰ 
χώραν ἐπάξνα) 8, 4.11. ἐκτῆς χώρας, 
Θ βΒίδι 9 η6 ΡῬΓῸ ΘΔ Β[118, 3, ἅ..33.. ἐν 
ἀνδραπόδων χώρᾳ εἶναι, ΒΘΥΨΟΤΊΠΠ 
ὨΠΙΠΠΘΙῸ οὗ Ἰ060 6888 5,6,13. ἐν οὐ- 
δεμιᾷ χώρᾳ εἶναι, Π111Ὸ Ἰοοο οὗ πιι.- 
ΤΠΘΙῸ 6586, 5106 0]1ἃ ἀποίογιῦδία οἵ 

ΠΠΠΡΘΙ]Ο 5» 7.» 28. 
χωρεῖν, ΘΆΡΘΙΘ, αἷ΄6 ἨΘΊ 5.718 1, 5, 6. 

ΡΘΗΘΙΓΑΓΘ, αἷ6 ἐοἰϊδ 4, 2, 209. Ἰίον" ἔα- 
ΟΘΓΘ 2, 4,10. 8οοθάδγο, 856 σοῃἶουυ 
1, 10,12. Πσοπίθηαογδ 4, 7911. 

πορίξεω, ΘΟΙ]ΟΟΔΤΘ, ἸΟΟΌ τη ἈΒΒΙΡΏΔΙΘ ύ, 
5511. πλεῖστον τῶν ἐρλυηδικϑιν νό- 
μων κεχωρισμένους, (ἀἰἸΒογΒρΡΔΗΐ68 5; 
4; 84. ' 

χωρίον, ἈΘΘΓ, ὈΤΈΘα Ι ἢ, 5. 11. ἸΟΟῸΒ 
ἋΣ δ. ἘΦ 7,3, 6..41 ἢ... χορίονιοχυ- 
ρὸν, ἸΟσΒ Τητ1151, 2, 24. ἐρυμ- 
νὸν 5» 5» 2. τετειχισμένον Ἴ, 2, 56. 
χωρίον, ΓΌΒῚ1;, 4, 6. 5, 4. 20, 21. 

χωρὶς, ΒΘΟΓΒΊΙΓΩ, 5176 8118 6, 4; 2. 6. 
96η.. Β1ΠΘΊ1, 4, 12. 

χῶρος, ἔπ 8 5» 3.11, 13. κατὰ τοὺς 
χώρους, ῬΑΒΒΊΤΗ ῬΕΙ͂ ἈΡΤΟΒ 7; 2: 2. 

ψέγειν, ΤΟΡΓΘΠΘΠοΓα 7, 7» 42. 
ψέλιον, ΔΥΠΏ1118 1. 2, 27: 5» ὃ; 8, 20. 
ψευδενέδραν ποιεῖσθαι, ἰπϑ᾽ 188 ΒΙτητι- 

ἸΑΓΘΙ 2. 29: 
ψεύδεσθαι, ἤΠάθηη ἀδίδηη [816 γα 7, 6 

ΡΣ πρός τινα, ἴΔ]16Γ6 Δα ιθιη. ἸΣ 5.Ὁ. 
τινὰ πάντα Το. ἐψεύσθη τοῦτο, 1Πῃ 
δος 16 δαμῃ [ρἔ8]Π1Ὁ ΟΡΙΠΙΟ ΓΙ, 8, 1Ι. 
τοῦτο ἐψεύσθησαν, 2, 2, 12. πλεῖ- 
στον ἐψευσμένοι ἔσονται, 5068 ἴΔ]- 
ἰοῦ Πποβίββ τηαχίμηθ 3, 2, 31. ἐψευ- 
σμένοι ἦσαν τῆς μισθοφορᾶς 5,6, 35. 
τὰ ἀφανῆ, ΘΥΩΘΗ ΓΙ 2, 6, 28. 

ψευδὴς, ἴαΙδιι5 2, 4, 24. 
ψηφίζεσθαι, ἄθοθυπθιθ ΒΕΠΓΑΡΊΒ ἔοΥΘἢ- 

Ἰὰ .5..2; 36. Οὐ ΕΣ, ἊΣ τῆν δ. 
Ἐν 18: 

ψιλὴ χώρα, τερὶο πα, σὙΔΙΊΙΠη6, δ1- 
ὈοΥΘ, {πυτηθηΐο Ἃθδεϊαία 1, 5. 5. 
κεφαλὴ, σαρτιῦ ΠΟ ρΆ]68 γι ΠΙζ11ΠῈ 
Ι, 8, 6. οἱ ψιλοὶ, τη} }1065 16 ν15. ἃΓ- 
Τηδίιδ6. 2, 3, 7. οἱ πελτασταὶ καὶ 
οἱ ψιλοὶ 5. 2, τό. 

ψιλοῦν, πάτο, ἀθβοῦουθ 1, 1Ο, 18. 
ψιλοῦσθαί τινος 4, 2, 27. 
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ψοφεῖν, ΞΟΠΑΙΕ 4. 3,29. ἀσπίς. δὶ- 
ἀδ8 : Συνερρώγει᾽ Καὶ ἀκροβολισμοί 
τινες τῶν Ψιλῶν ἐγίνοντο, βέλη τε 
ἐξικνεῖτο καὶ ἀσπὶς ἐψόφει. 

ψόφος, ἔταροτ, 6 δοποὸ δῷ βδασὶβ ἄἰδυο- 
ἴμξ5 4. 2. 4. 

Ψυχή. ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος, εχ ΔΗΪΠΊΟ 
ἉΙΉΪΟΙΙΒ 7; 7» 43. 

φδαὶ, σΑΥτηϊηᾶ 4; 3. 27. 
ἐὺ πως, ὮπΠΟ ἔεγα ἴῃ ΠΟΘ ΈΠῚ 1, 7, 9. 
ὠθεῖσθαι, Ῥ6]1ΘΓΘ, ὈΤΡΈΓΕ 23, 4. 48. 
ὠθισμὸς πολὺς ἦν, ΑἸζΕ Γ᾽ Ἰΐογτιπι πτρο- 

μαξ, 8, :2. τὴ} 
ὠμοβόειος, ὠμοβόϊνος, 6χ οΥπιο ὈΟΥῚΒ 

ΘΟΙΙΟ ἔδοίιι 4, 7. 22 8Πππηοΐ. 26. 7. 

3» 82- 
ὠμὸς, ΞΕΘΥΊΙΒ, ΒΘΥΘΙΙΙΒ 2, 6, 12. ΟΥ̓ Π8 

4: ὃ, 14. ὦνια, τὰ, Τ65 ὙΘΏΔΙ]6Β1, 2. 
18 

ὥρα, ἰΕΠΏΡῸΒ 1, 3, 11, 12. ἰθηριι 6]- 
Εἰ, ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας 3, 5. 
18. ἀμφὶ τὴν αὐτήν πὼς ὥραν 4. ὃ, 
21. ΠΗ] [ΘΠΊΡΊΙΞΊ1. 4, 1Ο. 2. δ ὙᾺ 

ὡραῖος, ααὶ οβῖ βοτθηῖθ εοΐαΐθ 2, 6, 2ὃ. 
ὡραϊα τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ, ἔγπιοίυϑ,.Ἢ 4ὰ1- 
ΟΌΠΠ 6 ΠΖΌΟΥῚ5 ΔΏΏ] [ΘΠΊΡΟΓΘ ἴῃ ἃ071Ὸ 
τηδίπιγοβοθθαηΐ 5, 3,9. ὡραῖα τρω- 
κτὰ, ροπῖα, εὐζ8, θασοίθ, πιο 65 12. 

ὡς ;ΤῸ ὅπως. ἵνα, οἵην Ορί. 1. 3, 14 εἴα. 
ουπι τηβηϊ. τ, 8, το. 5,0,12: 7. 18. 
ὨΆΤΩ 2, 4.17. 5» 8.10. ῬΡοΒίαῃδτη, 
Ι, 8, 18. Παριηδαπιοάτμ 1, ύ, 3: 
9.,1...2, 1,1: 4, 23. ΘΠ 5, 2, 6. 
ὡς μὲν στρατηγήσοντα ἐμέ ταύτην 
τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω" 
ὡς δὲ -- πείσομαι Ι, 3,15. ὡς ἂν 
ἑορακότες, 4α]ρΡ8 {10} ἦᾶτα. νι ἀθγαῃΐ 
5: 7: 22. ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δὺυ- 
νάμεως, πᾶ ΟΟΡΙς6 5αΐὖ ΤηΔΡῊ 88 58}- 
ΒΘΟΙΓΕΓΕΒ Θβϑθηΐ 23, 4.3. ὡς πολε- 

ΙΝΌΕΧ σα ΟῦυΞϑ. 

μίαν οὖσαν, χυῖα Θταὶ Βοκέξιτη ἴετταυς 
1, 2,19. ὡς δεῆσον ἀκοντίζειν, αἱ 
εβϑεηΐ Ῥδυϑῇ δὰ Ἴδου]απάτιπη 5; 2; 
12. 6. φεπῖξ. αὖϑοὶ. τ, 3, 6, ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἰόντος. 2,1, 21. 6. ρατγίϊο. σομῖξ. 
ες ΞΡ δι." 6. 43 Ἴ.321-- πε Βανι, 
μΐ. ἀε ἐΟΠΒΙΠΟ, εὖ ὡς ἀπιόντας πά- 
λιν εἰς Ελλάδα, αὖ τεαϊτεηξ ἴῃ ατε6- 
ΟἸΆΤΗ 1, 4: 7 εἴς. ὡς 6. ραγίϊο. ὑΥΩ5. 
ὡς ὀλίγοι ὄντες 6, 5. 28. ὡπλισμένοι 
ὡς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἱκανῶς 4. 3,31. 
ὡς βουλόμενος, Ξἰπγ]4η5 56 ψ }]6 1, 
1,11. ὡς ομην ργωροβίξιοπο: πὲ ὡς 
εἰς πόλεμον, 60 ΠΟΠΞΙΠΟ, πὶ αἀϑπὶ Ὀ61} 
ἸΠΒΘΙΥΘΩΣ 1, 9, 232. ὡς εἰς ἀγορὰν, 
αὖ ΘΠ] οΥθηὗ ΤῈΒ ΠΘΟΘΒΒΑΙΔΒ 2,9 5» 30. 
ὡς ἐπὶ πῦρ, αἴ Ἰστοπηι ποθ παεγθηΐ 4, 
3.11. ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, δα ρ᾿γεο- 
ἄδτη ἀσϑηθδῃ 6, 4, 24. Ομπι ἀοοιιδ. 
ὡς βασιλέα, δα ΤΕΡΈΠΙΙ, 2, 4. 2, 3. 
20: 6,1. Ῥοβέ δοπιραταΐ. ἢ ὡς, Ἁαδτη 
ὉΔῚ, 2, 4. θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ᾧετο, 
ΟΘΙἸοσ 5. ΟΠ ΠΤη ΟΡΙΠΙΟΠΘΙ, 5, 8. 
Οἰπι βιρογίαἑ. ὡς μέγιστος ἂν εἴης, 
Ἰοηρα ρῬοΐβῃ ιββίτητιβ ΘΒ 2, 5, 14. 
Οἴάη πηι Υβ ΟἸΤΟΙΓΕΓ Ι, 6,1; 7. τό 
εἴς. μην ἑηβηϊξ. 3, 4, 25. 5. ἢ. 18. 

ὡς μὴ, ΠΕ, 86ᾳ. ἐπβηϊξ. 1, 5. το. 4, 3» 
29. Οἱηι σοηγιοῖ. 2, 4, ΤΊ. 

ὡς, 8ῖς, 1. οὐδ᾽ ὡς 1. 8, 2τ. 4. 5. δ΄. 
ὥστε οἰπὶ ἱἐπαϊοαΐ. εΥσὸ 1, ἢ, ἢ εἴα. 

Οἴει τηβηϊξ. αἄθοὸ αὖ 2,4, 26. 3, 3, 
Τ4.. 4... 23 7-.ἢ. ΕΣ 
δαξὶ 4.2. 82. . 

ὠτειλὴ, οἰσαίτΙΧ 1, 9, 6. 
ὠτὶς, Αν]5 ἰατάδ, ομέαταία ΕΥΆΠΟΙΒΊΙ, 5, 

2. 3 δηποῖ. 
ὠφελεῖν, Ρτοάεξββθ. τινί τι 5, ὅ, 30. 

δοῖ. οἕ Βα58. ἔν 1; 19: 
ὠφέλιμος, ὉΠ115 1, 6, 2 

Ομ ἐπαῖ- 
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